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Plakat angaaende fremmede Joders Adgang 1857,

til at opholde sig i Island. Christiansborg* Slot Q^™**-

den 6. Jailliar 1857. — Loven af 5. April 1850 om

fremmede Jbders Adgang til at opholde sig her i Riget C^an-
mark) blev først forelagt Althinget 1853 (Justitsmin. Skriv.

23. Mai 1853
5 Tffiindi fra al[>mgi Islendmga 1853, S, 18).

Forhandlingerom Lovens Udvidelse i TiB. fra al[>. Islend. 1853,

S. 607-647
j 827—859; 1032-1037, hvoraf Resultatet var, at

den blev fraraadet. Efter kongelig Befaling blev den paany

forelagt Althinget 1855 (kgl. Bekjendtg. til Althinget 7. Juni

1855; Justitsmin. Skriv. 9. Juni 1855) og dengang vedtaget

med Ændringer, see Tft. frå alf). Isl. 1855, S. 46—48, 215—

224, 260. 351-352. — Endelig er Plakaten i Udkast appro-

beret ved kgl. Resolution 6. Januar 1857, ifølge Forestilling

af Justitsministeren (Simony), hvormed fbiger som Bilag

a) Althingets Betænkning 20. Juli 1855 paa Islandsk og Dansk

og b) Udkast til Plakaten. « Isl. Departem. Forest. og Resol.

Prot. 1857 Nr. 3. Originalen (paa Dansk) indheftet i Resol.

Protok. paa det anførte Sted Nr. 4 c. — Plakaten er publi-

ceret 1857 i alle Jurisdiktioner i SOnder-Amtet, i Snæfellsnes,

Dala, Bardastrands og Stranda Sysseler i Vester-Amtet og i

alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler; 1858 anføres den som

publiceret i Myra og Hnappadals Syssel, men derimod opføres

den ikke blandt de publicerede Lovbud i Isafjords Syssel. —
Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4to

. FOrste Side Titel-

blad, den danske Titel tiverst, der nedenfor den islandske,

Resten af Titelbladet Dansk
;
paa anden Side den danske Text

med Kongens og Justitsministerens (Simony's) Underskrifter;

tredie Side den islandske Text uden Underskrifter, men med
Verification:

<(
Samhlj6fta hinum danska texta, vitnar Oddg.

Stephensen". Depart. Tid. 1857, S. 217—219 (med Motiver).
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2 Plak. ang. fremmede JOder.

1857. Algreen-Ussings Saml. af Love og Anordninger m. v. Dan-

6. Januar, niark vedkommende, 1857, S. 4.

— — Islandsk: Den oprindelige Lov i Ti'bindi fra al[>i'ngi
*

Islendmga 1855, S. 217. — Plakaten i Original-Aftryk med

den danske Text (see ovenfor). Tfoindi frå alfmgi Islendmga

1857, Vibb. B, S. 91—92. Tibindi nm stjérnarmålefni Islands

I, 149. Norbri V, 56 (Rubi-urn). J>j6b61f. IX, 81.

Plakat, hvorved Lov af 5. April 1850, om frem-

mede Joders Adgang til at opholde sig her i Riget,

med Modificationer udvides til Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning,

angaaende en modificeret Udvidelse til Island af Lov

af 5. April 1850, om fremmede Joders Adgang til at

opholde sig her i Riget, byde og befale Vi som folger:

Ligesom indenlandske Joder have Adgang til at

nedsætte sig paa Island, saaledes er det ogsaa frem-

mede Joder tilladt at tage Ophold sammesteds, uden

at være andre Indskrænkninger i Henseende til deres

Ophold der underkastede, end dem, der gjælde med

Hensyn til Fremmede i Almindelighed.

Hvorefter alle Vedkommende 'sig allerund. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

6. Januar 1857.

O pib bref, er logleibir å fslandi, meb breytingum,

log 5. April 1850 um ab utlendir Gybingar megi setjast

ab i rikinu.

Vér Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hSfum mebtekib |:>egnlegt ålitsskjal Vors

tma atyingis, um ab gjbra gildan di å lslandi, meb breyt-

ingum, log 5. April-man. 1850 um ab utlendir Gybingar

megi setjast ab i rikinu, bj6bum Vér og skipum fyrir

å J>essa leib:

Eins og J)ab er innlendum Gybingum heimilt ab

setjast ab å lslandi, eins mega einnig utlendir Gybingar

taka ser Jmr bolfestu, an J>ess ab vera [>eirra t>ar a



Plak. ang. fremmede Jøder. 3

landi sé bundin obrum takmorkunum, en tøeim, sem eiga 1857.

ser stab um veru annara litlendra manna. 6^JanuaT
Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser |3egn]ega

ai) hegba. — Gefio i hol] Vorri Kristjansborg, 6. dag

Tanuar-månabar 1857.

Forordning angaaende Forandring med Hensyn r>- Januar,

til Valgene til Althinget. Christiansborg Slot den

6. JailUaT 1857 J
. — Denne Forordning er foranlediget

ved gjentagne Petitioner og Forhandlinger først i Stænderfor-

samlingen i Roeskilde (see Fréttir fra fulltruafringinu i Hr6ars-

keldu 1842, S. 62—256) og senere i Althinget. Forst indkom

der til Althinget i 1845 en Mængde Andragender om forskjel-

lige Forandringer i Althingets Organisation, see Ti'oindi frå

alfnngi Islendinga 1845, S. 11—12. 97—110. 639. 1847 blev

en Petition indgiven til Kongen, om en Revision af Al-

things-Anordningen , og nogle Ændriuger deri fremhævede,

see Tib. fra alj>. Islendinga 1847, S. 25. 36. 739—823. 832—

885. I Althingets Session 1849 blev der kun forhandlet om
Valgloven til den paatænkte overordentlige Landsforsamling

(l>j 6 b fun dur"), som udkom under 28. Septbr. 1849, og i

denne Forsamling (1851) om Indretningen af Althinget som

eventuelt lovgivende Forsamling, see Tibindi frå aljnngi Islend.

1849, Registur S. XIV—XV ; Tibindi frå f)j6bfundi Islendinga,

S. 10. 52—53. 171—196. 526-539. (Regjerings-Udkastet s.

482—495, med Motiver). 1853 indgav Althinget en ny Peti-

tion, ikke alene om Udvidelse af Althingets Myndighed, men
ogsaa om Forandring af Valgbestemmelserne i Althings-For-

ordningen 8. Marts 1843, see Tibindi frå aljmigi Islendinga

1853, S. 22. 25. 49. 57—59. 151. 392—412. 506—523. 975—

982. — 1855 blev endelig et Forslag forelagt Althinget, trykt

i Depart. Tid. 1855, S. 857—868 (med Motiver) og paa Is-

landsk i Tibindi frå alfungi Islendinga 1855, Vibb. A, S. 31-

43 (med Motiver), jevnf. Norbri III, 68. Althingets Forhand-

linger om Forslaget see Tibindi frå alfu'ngi 1855, S. 9. 11.20.

177—198. 234—260. 303—307. — Endelig er Forordningen

udkommen ifoige kongel. Resol. 6. Januar 1857, grundet paa

Justitsministeriets (Simony's) Forestilling af 30. Decbr. 1856.

Isl. Forest. og Resol. Prot. 1857, Nr. 1 (med Bilage: a) Al-

') Forfatningslov for Islands særlige Anliggender 5. Jan. 1874.

1*



4 . For. ang. Valg til Althinget.

1857. thingets Petition 19. Juli 1855, og b) Udkast til Forordningen.

6. Januar. Originalen (paa Dansk) indheftet i Resol. Protokollen 1857,

' Nr. 4 b. — Publiceret 1857 i alle Sender-Amtets Jurisdik-

tioner, ligeledes i Snæfellsnes, Dala, Bardastrands og Stranda

Sysseler og i alle Sysseler inden Nord- og Øster-Amtet ; 1858

anføres den som publiceret i Myra og Hnappadals Syssel. Kun

i Isafjords Syssel anføres den ikke blandt publicerede Lovbud. —

-

Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 12 Sider

i 4*°. Fdrste Side Titelblad, den danske Titel Bverst, der

nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk. Paa de

lige Sider, 2—10, den danske Text, med Kongens og Justits^

ministerens (Simony's) Underskrifter, paa de ulige Sider 3—11

den islandske Text uden Underskrifter, men med Verification:

% uSamhlj(5oa hinum clanska texta, vitnar Oddg. Stephensen".

Sidste Side blank. - Depart. Tid. 1857, S. 449—454 (med

Motiver, og Anmærkn. S. 453).
;

— Algreen-Ussings Samling

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857,

S. 1—4.

Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text, see

ovenfor. Ti&indi fra alfrfngi l'slendmga 1857, Viob. B, S. 85-

87; — Tioindi um stjérnarmålefni Islands I, 149— 155 (med

Motiver). Nor&ri V, 56 (Rubrum). |>j6b61f. IX, 81—82.

85-86.

Forordning angaaende Forandring i Forordningen

af 8. Marts 1843 om Valgene til Althinget.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning an-

gaaende Forandring i Forordningen af 8. Marts 1843

om Valgene til Althinget, byde og befale Vi som følger

:

1. Valgret til Althinget skal for Fremtiden til-

komme: a) alle de Bønder, der ere Jordbrugere og

svare nogen Ydelse til det Offentlige og Communen;

dog at de, som ifølge en speciel Bestemmelse maatte

være fritagne for Ydelse til det Offentlige, ikke derfor

tabe deres Valgret. — b) Embedsmænd, der enten

have kongelig Bestalling, eller ere udnævnte af Stifts-

øvrigheden i Island. —
- c) Dem, der, uden at være

Embedsmænd, have underkastet sig enten en akademisk



For. ang. Valg til Althinget. 5

Prove eller Afgangsexamen ved Pastoralseminariet i 1857.

Reykjavik, naar de ikke staae i personligt Tjeneste- 6. Januar,

forhold. — d) Kjobstædborgere, naar de til Communen
-~~~ŝ m*-'

erlægge et Bidrag af i det Mindste 4 Rdl. aarlig. — /

e) Tomthusmænd, naar de til Communen eller i By-

udgifter erlægge et Bidrag af i det Mindste 6 Rdl.

aarlig. — Derhos skal Vedkommende, for at kunne

ove Valgret, være i Besiddelse af de i Forordningen af

8. Marts 1843 § 4 anforte personlige Egenskaber, og

desuden paa den Tid, Valget foregaaer, have havt

fast Ophold i Distriktet i eet Aar. — Fra Deltagelse

i Valgret ere de udelukkede, som nyde Understøttelse

af det almindelige Fattigvæsen, eller som have mod-

taget nogen saadan Hjælp, med mindre den enten er

tilbagebetalt eller eftergivet.

2. Enhver, som efter forestaaende § 1 har Valgret,

er tillige valgbar til Althinget, naar han, foruden at

være i Besiddelse af de i For. af 8. Marts 1843 §§ 4

og 5 anforte personlige Egenskaber, endvidere opfylder

de i sidstnævnte § 5 Nr. 1, 4 og 5 fastsatte Betin-

gelser. Dog kan den vælges, som har sit Hjem udenfor

Valgdistriktet, eller i dette har opholdt sig en kortere

Tid end eet Aar.

3. Vedkommende Præst og Repstyrer skulle efter

Valgdirecteurens Foranstaltning forfatte en paalidelig

Liste over alle de Mænd i Sognet, som ifølge de for-

anførte Bestemmelser ere valgberettigede og valgbare,

med Angivelse af deres Navn, Alder, Stand og Bopæl,

og bor de, der ere valgberettigede, opfores forst, og

siden tilfoies de, som ere valgbare. I Reykjavik for-

fatter Domkirkepræsten og Formanden for Borgerrepræ-

sentanterne disse Lister, og naar Repsforstanderskaber

maatte blive oprettede i Island, skal den ommeldte

Forretning udfores af Forstanderskabets Formand til-

ligemed vedkommende Præst eller, naar denne er For-

standerskabets Formand, af ham i Forening med et

andet dertil valgt Medlem af Forstanderskabet.



6 For. ang. Valg til Althinget.

1857. 4. Naar Listerne ere forfattede, skal Valgdirec-

6. Januar, teuren i Forening med de 2 Mænd, som han overens-

stemmende med For. af 8. Marts 1843 § 16 udnævner

til at tage Del i Valgbestyrelsen, gjennemgaae og,

forsaavidt fornodent er, berigtige samme, hvorpaa den .

^

i bemeldte Forordnings § 18 omhandlede almindelige

Fortegnelse over samtlige Valgberettigede og Valgbare

1 hele Distriktet bliver at affatte. lovrigt bliver med

Hensyn til Valglisternes Fremlæggelse, Paakj endelse af

de imod samme fremkomne Indsigelser, samt deres

endelige Berigtigelse, at forholde efter de i Forordn,

af 8. Marts 1843 indeholdte Forskrifter. Derimod bort-

falder den i bemeldte Forordnings § 23 i Slutningen

indeholdte Bestemmelse om, at en Fortegnelse over de

Valgbare skal tilstilles de ovrige Valgdireeteurer i

Amtet.

5. Ingen maa stemme paa en udenfor Distriktet
j

boende Mand, medmindre det for Valgbestyrelsen godt-

gjores, at han er valgbar og vil modtage Valget i dette

og ikke i noget andet Distrikt.

6. Enhver, som fremtræder til Valg, skal navnlig

opgive, hvem han stemmer paa til Althingsmand og

hvem til Suppleant.

7. Ingen kan ansees gyldigen valgt til Althings-

mand eller Suppleant, medmindre han har erholdt mere

end Halvdelen af samtlige paa Valgmodet afgivne

Stemmer. Erholder Ingen et saa stort Antal Stemmer,

foretages ny Afstemning ved frit Valg, og hvis da heller

ikke derved Nogen opnaaer mere end Halvdelen af

Stemmerne, finder atter Omvalg Sted, men kun imellem

de To, som ved den sidste Afstemning havde de fleste

Stemmer. Have ved anden Afstemning Flere erholdt

ligemange Stemmer, gjor Lpdtrækning Udslaget. Det

samme gjælder, naar Stemmerne ved tredie Valg

ere lige.
]

8. Skaptafells Syssel skal for Fremtiden udgjore

2 særskilte Valgdistrikter efter den samme Inddeling,
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hvorefter det hidtil har været afsondret i 2 Valg- 1857.

afdelinger. Hvert af disse Distrikter vælger 1 Althings- 6. Januar,

mand og 1 Suppleant. Sysselmanden er Valgdirecteur
~

i begge Distrikter.

9. Forovrigt forbliver det ved de i For. af 8. Marts

1843 angaaende Valgene til Althinget givne Forskrifter.

10. Denne Forordning træder i Kraft, naar, efter

Udlobet af den Periode, for hvilken de nuværende Al-

thingsmænd ere valgte, nye Valg skulle foretages.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. ^— Givet paa Vort Slot Christiansborg den

6. Januar 1857.

Tilskipun um breyting å tilskipun 8. Marzmån.

1843, viovikjandi kosningunum til alj>ingis.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vér hofum mebtekib [)egnlegt ålitsskjal Vors

triia aljnngis um frumvarp, er fyrir J)ab hefir verio lagt,

til tilskipunar um breyting å tilskipun 8. Marzm. 1843,

viovikjandi kosningunum til aljnngis, bjobum Vér og

skipuni fyrir a [)essa leib:

1. Kosningarrétt til atøingis skulu hér eptir eiga:

a) allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda nokkuo til

allra stétta; t>6 skulu J>eir, sem meb sérstaklegu laga-

booi kynnu ao vera undanskildir {)egnskyldugjaldinu,

ekki fyrir [>ab missa kosningarrétt sinn; — b) embættis-

menn, sem annaohvort hafa koniinglegt veitingarbréf,

eba eru settir af stiptsyfirvoldunum å Islandi; — c)j3eir

sem tekio hafa lærdomsprof vib håskolann, eba em-

bættispr6f vib prestaskolann i Reykjavik, {d6 ekki séu

J>eir i embættum, ef l>eir eru ekki obrum håbir; —
d) kaupstabarborgarar, ef fceir gjalda til sveitar ab

minnsta kosti 4 rd. årlega; — e) jiurrabubarmenn, ef

J)eir gjalda til sveitar eba bæjarjmrfa ab minnsta kosti

6 rd. årlega. |>ar ab auki getur enginn ått kosn-

ingarrétt, nema hann hafi J)å hæfilegleika til abbera, sem

4



8 For. ang. Valg til Althinget.

1857. til eru teknir i tilskipun 8. Marzmån. 1843, 4. gr., og

6. Januar, hefir einnig, J)egar kjosa skal, verib heimilisfastur i

-â ^**~'
kjordæminu i eitt år. Ekki getur heldur så ått kosn-

ingarrétt, sem J)iggur af sveit eba hefir |)egib sveitar-

styrk, nema hann sé annabhvort endurgoldinn eoa gefinn

honum upp.

2. Kjorgengur til aljnngis er hver så, sem kosn-

ingarrétt hefir samkvæmt 1. gr., ef hann, auk J)eirra

hænlegleika, hitandi ab honum sjåltum, sem taldir eru

i tilskipun 8. Marzmån. 1843, 4. og 5. gr., enn fremur

fullnægir tøeim krofum, sem gjorbar eru i nynefndri

5. gr. Nr. 1, 4 og 5. p6 må jrnnn kjosa, sem å

heimili utan kjorJ)ingis, eba verib hefir i J)vi skemur

en eitt år.

3. Prestur hver skal meb hreppstj6rum eptir råb-

stofun kjorstjora semja nåkvæma skyrslu yfir alla Jm

menn i såknum hans, sem kosningarrétt hafa og kjor-

gengir eru eptir framan greindum reglum. Skal skrå

f)essi fyrst tilgreina jm, sem kosningarrétt hafa, meb

nofnum, aldri, stétt og heimili, og siban [)å abra, sem

kjorgengir eru. I Reykjavik skulu domkirkjupresturinn

og forstjori bæjarfulltnianna semja skrå^essa, og l>egar

sveitastjorn kemst å i Islandi, skal forstjéri hrepps-

nefndarinnar hafa J)essa syslu å hendi åsamt prestinum,

eba, ef presturinn er forstjori hreppsnefndarinnar, meb

obrum manni ur hreppsnefndinni, sem til \)ess er

kjorinn.

4. J>egar nafnaskrår pessar eru samdar, skal

kjorstj6ri meb (>eini 2 monnum, er hann samkvæmt til-

skipun 8. Marzmån. 1843, # 16. gr., kvebur ser til ab-

stobar i kjorstjorninni, rannsaka [>ær og leibrétta, ef

t)6rf er å, og skal siban semja abalskrå yfir alla \)i

menn, sem kosningarrétt eiga og kjorgengir eru i gjor-

vollu kjordæminu, eins og til er greint i tilskipun 8.

Marzmån. 1843, 18. gr. Ab obru leyti skal fara eptir

t>vf, sem fyrir er mælt i tilskipun 8. Marzmån. 1843

um J)ab, hvernig leggja eigi fram kjorskrårnar ogskera
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lir motmæluin gegn J^eim, og ab endingu leibrctta t>ær. 1857.

par å moti fellur sii åkvorbun ur gildi, sem gefin er 6. Januar,

seinast i 23. gr. i nefndri tilskipun, um ab senda skrå

yfir [)å, sem kjorgengir eru, til hinna annara kjorstjora

1 amtinu.

5: Enginn- må kjosa [>ann, sem utan kjorJ)ingis

byr, nema j)ab sé sannab fyrir kjorstjorum, ab hann sé

kjorgengur og vilji takast kosninguna å hendur i J)vi

kjordæmi og engu obru.

6. Sérhver så, sem til kosninga gengur, skal nefna

Jmnn meb nafni, sem hann kys til abatøingmanns, og

eins jmniv er hann kys til vara))ingmanns.

7. Enginn er rétt kjorinn abaljnngmabur eba vara-

liingmabur, nema l>vi ab eins, ab hann han" hlotib meira en

helming allra{)eirra atkvæba, semgreidd eru åkjorjnnginu.

Fåi enginn svo morg atkvæbi, skal aptur kjosa 6bundnum

kosningum; fåi J>å enn enginn meira en helming

atkvæba, skal kjosa enn å ny, en ab eins milli Jieirra

tveggjaj sem yio hina seinni kosningu hofbu flest atkvæbi.

Sé svo, ab fleiri en tveir hafi vib abra kosningu fengib

jafnmorg atkvæbi, skal hlutkesti råba milli [>eirra; sama

er um, ef tveir vib Joribju kosning få jafnmorg atkvæbi.

8. Skaptafells-syslu skal hér eptir vera skipt i

2 kjordæmi eptir somu merkjum, sem henni hingab til

hefir verib skipt i tvo kjorhluta. Hvort um sig af

t>essum kjordæmum kys einn aljnngismann og einn vara-

|nngmann. Syslumaburinn er kjorstjori i hvorutveggja

kjordæmi.

9. Ab obru leyti stendur vib [>ab, sem fyrir er

mælt i tilskipun 8. Marzmån. 1843 um kosningar til

atyingis.

10.
.
Tilskipun J)essi fær gildi, J)egar kjosa skal i

uæsta skipti, eptir ab kosningartimi hinna niiverandi

alj)ingismanna er um libinn.

Eptir {)essu eiga allir hlutabeigendur ser |)egnlega

ab hegba. — Gefib i' hol] Vorri Kristjånsborg, 6. dag

Januar-man. 1857.



10 Plak. ang. Bygnings-Commission paa Akureyri.

1857. Plakat angaaende Oprettelsen af enBygnings-
e. Januar.

(tømm ission paa Akureyri. Christiansborg Slot den

6. Jannar 1857. Udkast til Plakaten er approberet ved

kongelig Resolution 6. Januar 1857 (Justitsminister Simony).

Isl. Depart. Forest. og Resol. Protok. 1857, Nr. 2, ledsaget

af a) Althingets Petition 24. Juli 1855, og b) Udkast til Pla-

katen. Originalen (paa Dansk) indheftet i Resol. Prot. 1857,

Nr. 4. — Publiceret 1857 i alle Jurisdiktioner i Sb'nderamtet og

i Nord- og Oster-Amtet, samt i Snæfellsnes og Bardastrands

Sysseler i Vester-Amtet ; i 1858 er den publiceret i Myra og'

Hnappadals Syssel, derimod anfdres den ikke som publiceret

i Dala, Isafjords og Stranda Sysseler, — Udkast trykt i De-

partem. Tid. 1855, S. 875-880. Plakaten selv i Original-

Aftryk hos Schultz, 12 Sider i 4'°. Første Side Titelblad,

den danske Titel øverst, der nedenfor den islandske, Resten

af Titelbladet dansk. Paa de lige Sider (2—10) den danske

Text med Kongens og Justitsministerens (Simony's) Under-

skrifter, paa de ulige Sider (3—11) den islandske Text uden

Underskrifter, men med Departementschefens Verification

:

uSamhlj6oa hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephensen".

Sidste Side blank. — Depart. Tid. 1857, S. 481—485. — Al-

green-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1857, S. 4—8.

Islandsk: Forslag til Althinget 1855, forelagt af Regje-

ringen, trykt i Tioindi fra alfungi Islendi'nga 1855, Vibb. A,

S. 50—55 (med Motiver). Althingets Forhandlinger i Tibindi

fra alf), s. A-, S. 11. 22. 140-153. 199—215. 469-470. -
Original-Aftryk med den danske Text, see ovenfor. Tibindi

fra atømgi Islendi'nga 1857, Vibb. B, S. 88-91. Tibindi um
stj6rnarmålefni Islands I, 155—160 (med Motiver). NorbriV,

56(Rubr.)$ V, 72 (Uddrag), 76-77. pj6b61f. IX, 81 (Rubr.).

Plakat angaaende Oprettelsen af en Bygnings-

Commission paa Ofjords Handelssted.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Plakat angaaende

Oprettelsen af en Bygnings-Commission paa Ofjords

Handelssted, byde og befale Vi som folger:
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h Der skal paa Ofjords Handelssted oprettes en 1857.

Bygningscommission, bestaaende af Sysselmanden i 6. Januar.

Ofjords Syssel og tvende blandt Handelsstedets Ind-

vaanere af Handelsstedets Grundbesiddere, under Ledelse

af Sysselmanden, valgte Mænd, samt tvende andre

Mænd af Handelsstedets Indvaanere, som Amtmanden

dertil maatte ansee skikkede, og hvortil han især skal

udnævne Bygningskyndige, naar saadanne maatte haves.

2. Enhver fuldmyndig Mand, som har et uplettet

Rygte og ikke er sat ud af Raadighed over sit Gods,

er berettiget til at deltage i Valget paa Medlemmer

i Bygningscommissionen og til at vælges i denne Egen-

skab, naar han paa Handelsstedets Grund eier et

Tommer- eller Murværkshus (en Kjobstadbygning); dog

kunne Handelsfaktorer udove Valgretten og vælges,

naar deres Principaler ere fraværende, om de end ikke

selv ere Grundeiere.

3. Saavel de, der af Handelsstedets Indvaanere

vælges til Medlemmer af Bygningscommissionen, som

de, der udnævnes af Amtmanden, vedblive deres Func-

tion i 6 Aar; dog skal af dem, som beskikkes forste

Gang, den Ene afgaae efter 3 Aars Forlob, hvorved i

Mangel af mindelig Overenskomst Lodtrækning gj8r

Udslaget. — Dersom Nogen af en eller anden Aarsag

udtræder inden Udløbet af 6 Aar, skal den, der vælges

eller udnævnes i hans Sted, kun vedblive for den Del

af det nævnte Tidsrum, der endnu er tilbage ved slig

Udtrædelse.

4. Det paaligger Bygningscommissionen, i Over-

ensstemmelse med Anordn, af 17. November 1786 § 5,

paa Amtets nærmere Approbation at udvise Plads til -

enhver ny Bygnings Opforelse samt Gaardsrum, for-

saavidt dertil endnu maatte findes Leilighed paa Han-
delsstedets Grund, saavel som ogsaa Haugepladser,

hvortil dog Bakken alene bor anvendes. Disse Pladser

foranstaltes derefter af Sysselmanden udmaalte Ved-
kommende, som have at indhegne og afbenytte samme
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1857. inden 2 Aars Forlob, da de ellers falde tilbage til

6. Januar. Handelsstedet. I Forbindelse hermed paaligger det

Commissionen, for at Handelsstedet i Fremtiden kan

blive bygget efter en bestemt Plan, med Amtets Sam-
tykke at fastsætte, hvor de frie Pladser og Gaderne

skulle anlægges, og bor Commissionen til den Ende

erholde meddelt af Sysselmanden en Oversigt over de

hidtil af denne Embedsmand alene udmaalte Pladser,

over hvilke, i Forbindelse med de senere af Commis-

sionen udviste, denne bor fore en særskilt Protokol.

Udgifterne til Anskaffelsen af denne Protokol, saavel

som til de flere Protokoller, Commissionen maatte finde

nodvendige til dens Forhandlinger og Correspondence,

udredes forelobigen, indtil Handelsstedet maatte er-

holde sin egen Kasse, af Amtsrepartitionsfonden.

5. For at tilvejebringe en bedre Orden med Hen-

syn til Handelsstedets Bygninger, og for at undgaae

Fare ved Ildsvaade, bliver Folgende af Commissionen

at iagttage:
*

A. Naar det til storre Sikkerhed i Henseende til

Ildsvaade, eller for at skaffe en bekvemmere Færdsel,

ansees nodvendigt, at en Gade gives storre Brede, og

at en ældre Bygning rykkes ind, da skal Enhver, som

er anviist en ubebygget, ti] Gaden stodende Plads,

være pligtig til at afstaae saameget af sin Grund til

Gaden, som ansees fornodent til at give denne den

behorige Brede, ligesom ogsaa Eieren af Bygningen

skal ved Ombygning være pligtig til at indrykke den

efter Behov, begge Dele mod en Godtgjorelse af Han-

delsstedet, som i Forhold til hele Byggepladsens Sto'r-

relse og Værdi og den Forringelse, den ved Afstaaelsen

og Indrykkelsen vil lide, af bemeldte Commission med

Amtets Samtykke bestemmes og paalignes Handels-

stedets Indvaanere, saaledes at Halvdelen bæres af de

egentlige Grundbesiddere efter deres Bygningers Areal,

• - og Halvdelen udredes af samtlige Handelsstedets Ind-

vaanere, der have erholdt nogen Udviisning af Grund,
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efter Storreisen af det dem udmaalte Grundstykke, 1857.

uden Hensyn til, hvortil det er afbenyttet. 6^Januar.

B. Ved Opforeisen af nye Bygninger paa forhen

ubebyggede Pladser skal noie paaagtes, at de paa ingen

Maade komme i umiddelbar Forbindelse med Nabo-

husene, og der bor altid være et frit Rum til Naboens

Huse paa 10 Alen;, dog skal dette ikke være til Hin-

der for Opforeisen af Stakitter eller andre saadanne

Indhegninger, som i Tilfælde af Udsvaade hurtigen

! kunne nedrives.

C. Naar nogen ny Bygning skal opføres, har be-

i

meldte Commission paa Amtets nærmere Approbation

at bestemme den Linie, som bor gives Bygningen til

Gaden, og de flere Regler, som samme i Henseende

til Sikkerhed mod Udsvaade saavel ved Bygningens

indvendige som udvendige Bygningsmaade finder for-

I

nodent at iagttage. Commissionen bor derhos, saavidt

! muligt, paasee, at der for de Professionister, hvis Næ-
ringsveie kunde give Anledning til at befrygte Fare for

Udsvaade, anvises Byggepladser paa afsides Steder,

ligesom og denne Commission ideligen har at fore Til-

syn med alle nye Bygninger, medens de staae under

Bygning. Ligeledes bor den fore Tilsyn, naar der fore-

• tages Hovedreparationer, og har den noie at paasee,

at Vedkommende strengt rette sig efter de dem givne

Forskrifter.

D. Enhver, som agter at opfore nogen Bygning,

eller ved de ældre Bygninger at gjore Forandringer,

eller at foretage Hovedreparationer, bor derfor, inden

i hermed skeer Begyndelse, forst desangaaende gjore

Anmeldelse for oftmeldte Commission og indhente sam-

mes, med Amtets Approbation forsynede, skriftlige Be-
' stemmelser, om og efter hvilke Regler han maa bygge,

forsaavidt det under Litr. C angivne Oiemed angaaer.
•

E. Dersom Nogen begynder med nogen Bygning,

uden dette er efterkommet, bor saavel han som ved-

kommende Mester bode fra 5 til 25 Rd. til Stedets

*
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1857. Fattigkasse efter Politirettens Kjendelse, og maa den

6. Januar. Forstnævnte derhos taale, at Bygningen, saavidt den

— ikke er indrettet efter de Regler, som Commissionen

finder derved at burde have været iagttagne, for hans

Regning nedrives.

lovrigt bor Sysselmanden, saafremt han bringer

i Erfaring, at der begyndes paa et Bygningsarbeide,

hvortil Commissionens Samtykke behoves , uden at

samme er indhentet, strax forbyde, at der med samme

videre fortfares. Naar Nogen ellers gjor sig skyldig i

Overtrædelse af de ham af Commissionen eller Amt-

manden i Henhold til de foranstaaende Bestemmelser

meddelte Forskrifter for en Bygnings Opforelse eller

Istandsættelse, vil en lignende Mulkt være at anvende,

dog saaledes, at samme kan, efter Sagens Beskaffen-

hed, nedsættes indtil 2 Rd., hvorhos den Deel af Byg-

ningen, som ikke er indrettet efter de givne Regler,

kan nedrives.

6. De i nærværende Reglement indeholdte For-

skrifter bor ogsaa gjælde i Henseende til de paa Han-

delsstedets Grund med Jordtage og Jordvægge opforte

Huse og dertil horende Hauger, forsaavidt de paa samme

ere anvendelige.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

6. Januar 1857.

O pi o bréf ura ab stofna bygginganefnd a verzl-

unarstabnum Akureyri.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hbfum mebtekib j>egnlegt ålitsskjal Vors

tnia alj)ingis um frumvarp, er fyrir j>ab hefirverib lagt,

til opins bréfs um ab stofna bygginganefnd å verzlunar-

stabnum Akureyri, bj6bum Ver og skipum fyrir å

J>essa leib:

1. Å verzlunarstabnum Akureyri skal stofna bygg-
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mganefnd. I heniri skulu \era |>essir menn: s^slu- 1857.

maburinn i Eyjafjarbar syslu, tveir menn af ibuum 6. Januar,

verzlunarstabarins, er kosnir séu meb umsjon syshi-
"

niannsins, af f>eim er I6b eiga å verzlunarstabnum, og

enn tveir af ibuum verzlunarstabarins, er amtniaburinn

ålitur til J)ess hæfa; og å hann obrum fremur ab nefna

til J)ess J)å menn, er bera skyn å hiisasmibi, ef til eru.

2. Sérhver så, sem nåb hefir fullum logaldri, og

hefir ofiekkab mannorb, og ekki er sviptur umråbum

fjår sins, a rétt a J>vi ab taka J)ått i kosningu til bygg-

inganefndarinnar, og er kjorgengur til hen nar, ef hann

å tréhris eba steinhus (kaupstabarhus) å 16b verzlunar-

stabarins; 1)6 inega verzlunarstj6rar kj6sa og verba

kosnir, })egar kaupmaburinn sjålfur er fjærverandi, \)6

Jjeir eigi sjålfir séu huseigendur.

3. Nefndarmenn skulu hafa starf sitt å hendi i

6 år, hvort heldur peir eru kosnir af ibuum verzlunar-

stabarins eba tilkvaddir af amtmanninum ; J)6 skal aunar

af J)eim, sem kosnir verba fyrsta sinn, fara fra eptir

3 år, og skal J)ab fara eptir samkomulagi, hver fyrir .

J)vl verbur, en ella hlutkesti råba. — Ef nokkur fer fra,

einhverra hluta vegna, åbur en 6 år eru libin, skal så,

sem kosinn er eba tilkvaddur i hans stab, ab eins hafa

starf sitt å hendi {)ann tima, sem hinn åtti eptir i

.

nefndinni, J>egar hann f6r fra.

4. Nefnd J^essi å hér eptir, samkvæmt tilskipun

17. Novemberm! 1786, 5. gr., ab taka til lmsastæbi til

allra n^rra lnisa er byggja skal, svo og til garba, ef

enn virbist vera nim fyrir J)å å 16b verzlunarstabarins,

og einnig til jurtagarba, en til Joeirra må j)6 ab eins

taka brekkuna. Til [)essa Jmrf eptirå ab få sam^ykki

hjå amtmanni. Siban lætur s^slumabur mæla hlutab-

eigendum rit 16bir pessar; eiga f>eir svo ab umgirbajyalr

og nota innan tveggja ara; annars falla [>ær aptur til

verzlunarstabarins. . — Til 'J>ess verzlunarstaburinn hér

eptir geti orbib byggbur eptir åkvebinni reglu, ber nefnd-

inni enn fremur meb samj)ykki amtmannsins 'ab åkveba,
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1857. hvar aub svæbi megi vera, og hvar leggja skuli strætin

;

Januar, a syslumaourinn i })vi skyni ab gefa nefndinni skyrslu
"^"^

um J)ær lobir, er hann einn åbur hefir mælt lit; skal

svo nefndin rita |>ær i sérstaka b6k, og svo lobir J)ær

er hun sjalf lithlutar. Kostnab j)ann, sem leibir af j)vi

ab litvega b6k J)essa, og abrar J)ær embættisbækur, er

nefndinni kynni Jjykja vib {rarfa til ab rita i gjorbir sinar

og bréf, skal til bråbabirgba greiba lir jafnabarsj6bi

amtsins, [)ångab til verzlunarstaburinn sjalfur kann ab

eignast sj6b utaf fyrir sig.

5. Til J)ess ab koma å betri reglu um husabygg-

ingar å verzlunarstabnum, og komast lijå hættu af hus-

bruna, ber nefndinni ab gæta |)ess, er nu skal greina

:

A. Ef nefndinni J)ykir |)iirfa ab breibka eitthvert

stræti, eba f)oka einhverju eldra htisi aptur å vib, til

betri varnar vib hiisbruna, eba til ab få greibari veg

um verzlunarstabinn, |)å skal serhver så, sem uthlutub

hefir verib obyggb 16b er veit ab stræti, skyldur til ab

låta af hendi svo mikib af 16b |)essari, sem jjurfa |>ykir

til |)ess strætib verbi n6gu breitt, og skal einnig så, er

hiisib å, vera skyldur til, J)egar hann byggir upp husib

å ny, ab færa }>ab aptur å vib eins og |mrf; J)6 skulu

Jjeir få endurgjald fyrir }>ab af verzlunarstabnum; skal

nefndin, meb samj)ykki amtmannsins, meta jpab eptir

stærb og verbi alls byggingarsvæbisins, og rjrnun peirri,

sem J)ab hefir orbib fyrir, vib J>ab ab af {)vi hefir verib

tekib, ebur mis flutt aptur å vib, og jafna J>vi nibur å

innbiia verzlunarstabarins J)annig, ab helmingurinn komi

- å hina eiginlegu Imseigendur, eptir flatamåli hiisa J)eirra,

en helminginn greibi allir J)eir er 16b hafa fengib lit-

hlutaba, eptir stærb I6bar J)eirrar, er hver hefir fengib,

an J)ess tillit se haft til j)ess, til hvers hun hefir verib

B. J>ess ber grandgæfilega ab gæta, |)å er byggb

eru n^ mis, |mr sem åbur var autt svæbi, ab Jmu hvergi

nåi saman vib hus t>au, sem i grennd eru, og skal åvallt

vera 10 ålna autt svib fra hinu n£ja hiisi ab næsta husi
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i grennd vib Jmb; Jjo må ;i [)essu svæbi byggja grindur 1857.

ebur abrar girbingar, |)ær er skjotlega mætti nibur brjota 6. Januar,

ef hiisbruni kæmi fyrir.
—— —

-

C. f>egar byggja skal nytt hus, å nefndin ab

åkveba takmarkalinu J)ess lit til strætisins, og abrar

reglur, sem henni J)ykir Jjurfa ab gæta vib byggingarlag

hussins bæbi ab utan og innan, til tryggmgar mot hus-

bruna.. Um |)etta skal siban leita sam^ykkis amtmanns.

Enn fremur ber nefndinni ab gæta J)ess svo sem verbur,

ab ibnabarmenn* J>eir, er hafa J)å atvinnuvegi, er ottast

mætti ab hljétast kynni husbruni af, fai hiisstæbi å af-

viknum stobum. Svo skal nefndin og hafa stobugt gætur

å ollum nyjum husum, meban |)au eru 1 smibum. Einnig

å hun ab hafa umsjon meb abalvibgjorbum å husum, og

gæta ]pess nåkvæmlega, ab J>eir, sem hlut . eiga ab måli,

hlybi grannt reglum J)eim, sem J^eim eru settar.

D. Sérhver så, sem ætlar ab byggja hus af njrju,

eba breyta gomlu lnisi, eba gjora talsverbar umbætur å

J)vi, å, åbur en hann byrjar å J)Vi, ab gefa nefndinni

J)ab til vitundar, og få skriflegar åkvarbanir .hennar, er

séu samj>ykktar af amtmanni, um J)ab, hvort hann megi

nyg&ia > °g eptir hverjum reglum, ab |)vi leyti sem snertir

augnamib |)ab, sem um er getib i greininni C hér å

rjindan. . Jl|f|||S : ^^i- > . .Æ ;

E. Ef nokkur byrjar å husasmibi, åbur en [)essa

sé gaHt, l)å å bæbi hann og meistari så, er å hlut ab

måli, ab greiba i bætur fra 5 rdl. til 25 rdl. til fåtækra

å ]>eim stab, eptir drskurSi logregludomsins; hinu fyr

nefndi verbur einnig ab sæta Jjvi, ab husib sé rifib nibur

å hans kostnab, ab |>vi leyti sem [mb eigi er lagab eptir

Jjeim reglum, sem nefndin ålltur ab fylgja hefbi ått vib

smlbib; og skal s^slumabur, ef hann kemst ab )>vi, ab

byrjab er å smibi nokkru, sem nefndin J&if ab veita

sam|)ykki sitt til, en [>ab hefir eigi verib utvegab, undir

eins banna ab lialda J)vi åfrani. Somu bætur skal så

og greiba, sem ab obru leyti gjorir sig sekan i broti

XVII* B. . 2 -



18 Plak. ang. Bygnings-Commission paa Akureyri.

1857. gegn reglura [)eim, sem nefndin eba amtmaburinn hefir

6^3&imar
se^ ^10num um kygghigu eoa vibgjorb hiisa, samkvæmt

}>vi sem hér ab framan er åkvebib; J)6 må eptir måla-

voxtum lækka bæturnar allt ab 2 rikisdolum; må og

rifa l>ann hluta hiissins, sem eigi er lagabur eptir reglum

J)eim er settar vom.

6. pafo sem å kvebib er i reglugjorb j)essari, skal

einnig gilda um hus j)au å 16b verzlunarstabarins, sem

eru byggb meb torfjmki og torfveggjum, og jurtagarba

J)å,
er til |)eirra heyra, ab J)vi leyti sem [mb getur

vib ått.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser J^egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Kristjånsborg, 6. dag

Januar-niånabar 1857.

2i. januar. Lov angaaende Contoirholdspenge for Amt-

mændene og- Landfogden paa Island. Christiansborg

Slot den 21. Januar 1857. — Publiceret 1857 i alle

Sonder-Amtets Jurisdiktioner, ligeledes i alle Sysseler i Nord-

og Oster-Amtet, og i Snæfellsnes, Dala, Bardastrands og

Stranda Sysseler i Vester-Amtet $ 1858 anftires den som pu-

liceret i Myra og Hnappadals Syssel, derimod aldeles ikke i

Isafjords Syssel. — Udkastet til denne Lov er forelagt Rigs-

dagen af Justitsministeren og trykt i Departem. Tid. 1856,

S. 1 149 -1151 Cm^d Motiver). Forhandlingerne derom i

Rigsdagstid. 8de Session 1856-1857: Folke.thing. S. 41. 42.

92. 225-226. 471-472.588. — Landsthing. S. 209. 299.

852-353. 478. Anhang A, S. 241 -246. 839-340.- Endelig

er Udkastet forelagt Kongen ved Justitsministeriet (Simony)

og approberet ved kgl. Resol. 21. Januar 1857. Is). Depart.

ForesL.og Resol. Protok. 1857, Nr. 5, hvormed Lovens danske

Original folger som Bilag. — Original-Aftryk paa Dansk og

Islandsk hos Schultz, 4 Sider i 4»°. Fttrste Side Titelblad,

den danske Titel Gverst, der nedenfor den islandske, Resten

af Titelbladet Dansk. Anden Side den danske Text med

Kongens og Justitsministerens (^Simony) Underskrifter. Tredie

Side den islandske Text med Verification af Chefen for det

islandske Departement: „Samhljdba hinum danska texta, vitnar

Oddg. Stephensen". Fjerde Side blank. - Depart. Tid. 1857,
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S. 338. — Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 10.

Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text, see

ovenfor. — Ti'oindi um stjdrnarmålefni Islands I, 160,

Lov angaaende Godtgjorelse for Contoirhold for

Amtmændene og Landfogden paa Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

Fra 1. April 1857 tillægges Stiftamtmanden og

Amtmændene paa Island folgende Contoirholdsgodt-

gjorelser:

Stiftamtmanden , 1200 Rd.

Amtmanden over Nord- og Ostamtet .... 600 —
Amtmanden over Vestamtet 550 —

Fra samme Tid tilstaaes Landfogden paa

Island i Contoirholdsgodtgjorelse 300 —
De ved denne Lov i Finantsaaret 1857— 58 for-

aarsagede Udgifter bevilges til Udbetaling.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 21. Januar

1857. '..i-'",
'>:>

Log um skrifstofupeninga handa amtmonnunum og

landfogetanum å Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjiirum kunnugt

:

Log l>essi hefir rikisl)ingio fallizt a og Ver staofest meb

samj)ykki Voru:

Fra 1. dag April- man. 1857 fær stiptamtmaourinn

og anitmennirnir å fslandi [)essa skrifstofupeninga

:

Stiptamtma&urinn 1200 rd.

amtmaourinn i norbur- og austuramtinu . . . 600 —
amtmaburinn i vesturamtinu 550 —

Fra sama tima fær landfogetinn a islandi

til skrifstofuhalds 300 —
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1857. Greiba må ut kostnab J>aun, sem ris af logum {røssum,

aiTja^ å rikisfjar-drina 1857-58.

Eptir l>essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegoa.

— Gefib i holl Vorri Kristjånsborg, 21. dag Januar-

månabar 1857.

13. Febr. Reglement angaaende Behandling af de af

Skab befængte Faarebésætninger. Islands Stift-

amtshus (Reykjavik) den 13. Februar 1857. —
Publiceret i Arnæs Syssel i Sønder-Amtet. — Udfærdiget af

Stiftamtmand Grev Trampe i Henhold til Justitsministeriets

Skrivelse 23. Decembr. 1856 (Lovsaml. XVI, 579-582"). —
Original-Aftryk fra Islands Bogtrykkeri, 2 Bl. i 4«°. - T/b-

indi um stjérnarmalefni Islands I, 168—173 Anmærkn.

' Reglugjorb um mebfero å fé fm, sem sjukt er

af fjårklåbanum.

J>ar eb fjårklåoi så, sem kominn er upp her i

landi, hefir |)vi mibur utbreibzt svo mjog, ab velfero alls

landsins liggur vib |)vi, ab honum se utrymt, hefi eg,

eptir ab hafa gjort |)ær råbstafanir, sem eg åleit 6um-

fiyjanlegar til bråbabirgba, skyrt Joggæzlustjoranum fra

malefninu, og hefir hann rå-bfært sig vib d^ralækninga-

råbib og fallizt å ålit jrøss um målefnib yfir hofub, og

J)ar næst skipab mer ab haga framkvæmdunum i |)essu

efni samkvæmt J>vi.

J>ab hlytur ab vera lj6st hverjum einum, ab ekki

tj&ir i sliku målefni^ sem varbar velferb alls landsins,

ab låta serhverjum frjålst ab fara eptir eigin hug|)otta;

})vi hljota allir strengilega ab fylgja reglum |)eim, sem

meb {røssu brefi eru fyrirskipabar, og varba afbrot gegn

Jrøirii sektum eba eptir kringumstæbunum meiri hegningu.

Dyralæknir Teitur Finnbogason verbur sendur til

ab ferbast um kring i amtinu, til {røss ab leita al Ira

(>eirra inebala, sem reynast mætti hentug til ab utrfimi

sykinni, og ber ollum ab hlybnast |)vi, sem hann i l)eim

tilgångi fyrirskipar; vona eg J>ess fastlega, ab einn og
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sérhver eptir itrustu kroptum vi lj i vera og muni verba 1857.

honum hjålplegur til ab framkvæma hinn vandasama 13. Febr.

starfa hans å fljétasta og auoveldasta hatt. Skal J)ab
~-~~ >'^~

vera skyida syslumanna og hreppstjora, ef å Jrnrf ao

halda og J^egar hann beioist [)ess, ao }>vinga raenn til

ab hlyonast skipunum hans. Hib sama gildir og uiri

skipanir J)eirra manna, sem hann kys ser til mebhjålpar;

en til ab kjosa slika mebhjalpara hefir hann fulian

myndugleika , og ma enginn skorast undan J>eirri kosn-

ingu. Dyralæknirinn og mebhjålparar hans munu nj6ta

|)6kuunar fyrir fyrirhofn sina af jafnabarsjobnum ; en

fjareigendur verba sjalfir ab standa allan kostnab, sem

leibir af hirbingu fjarins, læknlngu og mebolum [>eim,

sem bruknb verba til lækninga hinu sykta saubfe, eba

[)vj, sem grunab er um sykingu.

En J)ar dyralæknirinn ekki getur a sama tima eba

strax sinnt |)b'rfum allra, ber monnum ab fylgja reglum

Jieim, er her skal greina, unz dyralæknirinn sjalfur i

nærveru sinni hefir fyrirskipab J)au mebol, er vib skal hafa.

Å tveimur eba [>remur bæjum \>e\m, sem hentugast

liggja i hverjum hreppi, skal gjora lata tvo kerold, alnar

h«i fra botni en 1 V« ålnar ab [)vermali, til ab baba hib sjiika

fe, svo J)au sé vib hendina, ef dyralækni virbist, ab

l)eirra sé [>orf.

Allar sjiikar saubkindur, eba |>ær, sem grunabar

eru um sykingu, skal halda i hiisi og vib gjof stranglega

abskildar fra hinu heilbrigba fé, og skal meb ^ær fara

a l)a.nn hatt, er mi skal segja:

J>ar menn af reynslunni mega vera orbnir sann-

færbir um, ab sykin verbur Jovi verri vibureignar, J)vi

lengur sem )mb er di;egib ab leita henni lækningar, [)å

er J)ab hverjum manni naubsynlegt, ab vera utbuinn meb

mebul gegn henni strax sem hun synir sig, og eru hin

helztu Jjessi:

1. Tak 8 parta af tjoru, 4 af bræddu smjori og

jafnmikib af pottosku, og blanda vel saman ; eru })etta

klåbasmyrsli.
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1857. 2. Tak jafna parta af tjoru og grænsåpu, og låt

13. Febr. bråbna saman yfir eldi. Ebur: tak jafna parta af tjoru

^^^^
g (

SUru) smjori, og låt bråbna sem åbur er sagt.

Hvortveggja l>essara smyrsla nægja, ef klåbinn er ekki

injog magnabur; en sé hann }>ab, må låta i smyrslin dupt

af hvltri hnerrarot (Nyserod), therebintm-oUu(ter^utmu)

eba hjartarhorns-oMu, og sé })å tekib af hnerrarotinni sem

svari 2 eba mest 3 lobum i hvert pund af smyrslunum,
'

og einn peli af therebintin- eba hjartarhorns-olmnni

somuleibis 1 hvert pund smyrslanna. J>ar sem |)essi

mebul eru ekki vib hendina, må og vib hafa

3. Saltpétur, annabhvort 1 J)vottal6g eba smyrsli. Sé

saltpétur hafbur i jwottalbg, eru tekin 1—2 lob af honum

i hverja mork af vatni, og meb J)eim legi vættir klåba-

stabirnir einusinni å dag, unz klåbinn batnar, og er

l)etta mebal hentugt vib lomb, sem gefib er inni. Salt-

pétur-smyrsli eru [)annig til biiin, ab eitt lob af vel <r%

muldum saltpétri er blandab i libugt V« pund eba 20

lob af grænsåpu eba smjori, og hrært vel saman.

|>ar sem dyralæknir er vib hendina og hefir um-

sjon meb lækningunni, mundi »sublimat", i tobaks- eba

hnerrarotar-log vera hib Jljotasta mebal til ab eyba

klåbanum, einkum J)ar honum fylgir fellihis eba fjårhis;

ekki må samt meira hafa af J)essu mebali (sublimat),

en 8— 12 gron (byggkorns[)yngsli) i hverja mork af

legi, hvort heldur jmb er tobaks- eba hnerraråtar-lbgur

;

en legir eba seybi J>essi tilbuast å t>enna hått:

4. Tobakslogur; tak einn part af tobaki mut tiu i r

af vatni, og låt hlaupa subu å.

5. Hnerrarotarlogur : tak einn part af hvltri
j

hnerrarot mot 20 portum af sjobandi vatni, og låt sjoba

nibur x
l\ part.

J>yki dyralækni isjårvert ab briika „sublimat", sokum

kul da, ebur fåist [)ab eigi, må i ^ess stab briika „kopar-

vitriol", og er f)å nog, ef låtin eru 2 16b af kopar-

vitrioli i hverjar 3 raerkur lagarins. Slika legi meb i

„sublimati" eba „koparvitrioli" ætti ab briika i vib volga, .
*
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;

og alls ekki meira af J>eira en svo, ab klåbinn J>ornabi 1857.

j
undan, og mun J)ab nægja ab hella J)eim i klåbastabina, 18. Febr.

I svo ab hreistrib blotni undir, Jmr klåbinn er. Eru J>essir

legir einkum vel fallnir meban hinum almenna klåbalog

j
ekki verbur vib komib vegna kuldans. Nu J)6 ætlandi

sé, ab framanskrifub mebul megi hrifa, ef rett og meb

aliib er å haldib, skal 1>6 hér enn nefna eitt mebal,

sem aubvelt er ab veita ser og Hkist i verkunum sinum

hjartarhoms-oHunni, en J>ab er

6. Sot f>ab må briika i Jog og smyrsli [mnnig:

Tak jafna parta ab vigt af soti, grænsåpu og therebintin-

oliu, hrær l>ao vel saman, og eru J>ab gob klåbasmyrsli.

Sotib må og briika i |)vottalegina, sem hér å undan

eru nefndir, einkum lir tobaki og hnerrarét. Reynandi

væri og ab taka sortulyngslog, låta i hann sot og fjvo

lir ^essum legi klåbann.

, p6 mi framanskrifub mebul fyrst um sinn verbi

vib hofb, er jmb J)6 ålit {røirra, er til J>ekkja, ab samt

sem åbur verbi naubsynlegt ab baba allt saudfé i vor er

kemur, undir eins og tib og vebråtta leyfir, og råba

J)å læknar til ab vibhafa hinn svo nefnda walziska

Icld5al6g, sem er [mnnig tilbuinn

:

Tak 4 nierkur af nybrenndu kalki eba 12 merkur

af mjolkalki og heil [>ar å svo miklu af vatni, ab t>ab

verbi sem lebja eba j>unnur grautur, låt i lebju J>essa

3 merkur af pottosku og heil [>ar å svo miklu af kiia-

hlandi, ab |)uiinur grautur verbi; \)vi næst sé låtib i

r loginn 6 merkur af hjartarhornsoliu og 3 merkur af

hråtjoru, og mi Jiynnist allt meb 100 morkum af kiia-

hlandi. |>egar biiib er ab hræra vel i J>essu um hrib,

{)å skal Jiab {)ynnt ab nyju meb 400 morkum af vatni.

J>etta bab ætla menn nægilegt fyrir nokkur hundrub

fj år, en margir ætla, ab babib J)urfi ab briika tvisvar eba

J)risvar, ef menn vilja vera ohultir, einkanlega ef féb

hefir orbib fyrir rigningum. J>ess ber ab gæta, ab eigi

komi logur [)essi i augu, eyru eba nasir skepnunum, og

ab helzt ber ab velja solskinsdaga til babanna, svo ab ^
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teb l>orni sem fyrst. Log J)enna må gjora sterkari,

en hér er tiltekib, å [mnn hått, ab menn taka tvofalt

meira kalk og Jmr til 2—3 pund af brennisteini i hvert

bab, og er l>a likindi til ab sjaldnar [>urn ab baba.

j>egar oskilakindur fyrir koma i fé J)ess manns, er

lætur baba allt fé sitt, Jjå skal einnig baba pessar

kindur meb, og ber hreppstjorum og {)euu, er dyralæknir

kys til aostooar og umsjonar meb lækningunum, ab hafa

gætur å, ab j)essu bobi sé hlydt.

{>ær. saubkindur, sem eru svo yfirkomnar, ablækn-

ingartilraunir ekki viJja hrlfa, ber ab leggja fra.

pegar ab J)vi kemur, ab reka skal fé til afréttar,

verbiir \?ess vandlega ab gæta, ab engin skepna sé å

ijall rekin fra [>eim bæjum, hvar merki til sykinnar hafa

sézt å hinum seinustu 14 dogum ; og eins og J>eir, sem

gegn {)essu banni leitast vib ab koma syktu fé sinu til

afréttar, skulu sæta akæru og hegningu fyrir ylirtrobslu

å l^essu banni, jpannig skulu syslumenn og breppstjorar

hafa strangt eptirlit å, ab J)vi verbi hlydt. Til ab létta

umsjonina uni J)etta skal fjallrekstur, ab J)vi leyti sem

klabinn verbur å |>eim tima læknacur svo, ab hann geti

att ser stab, framfara |)annig, ab ekki einstakir menn

reki hver fyrir sig, heldur heilir hreppar i sameiningu,

og ab syslumabur og breppstjorar, meb tilhjalp annara

areibanlegra manna, geti rannsakab heilbrigbis-åstand

afrcttarfjårins. Vona eg, ao sérhver drenglundabur inu-

bui amts t>essa ab sjalfsdåbum og ep tir itrasta megni

abstobi syslumenn og hreppstjora vib jpetta tækifæri.

Afréttarbændum ber ab hafa stobugt eptirlit å, hvort

sykin synir sig å fé Jjvi, sem |>egar er til afréttar komib,

og skyldi svo vera, ber ^eim tafarlaust ab tja J)ab syslu-

manni, sem J)å hlytur ab profa målib nåkvæmar og

fyrirskipa strax almennar gaungur, ef sykin préfast ab

vera å afréttinum, og ma j;å ekki obrum leyfast af-

rétturinn, en J)eim hjorbum, hvar sykin ekki synir sig

i næstu 14 daga.

Allar saubkindur, sem å seinustu 14 dogum hafa
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verib saman vib klabafé, eba hvar menn ekki eru vissir" 1857.

um hib gagnstæba, ålitast tortryggilegar. l3 » Febr.

Af fjårhusum J>eim, sem nu eru, skal rifa {rnkibab^^
-*

vori komanda, sviba og tjarga ur })eim vibu alla, hreinsa

toptirnar fyrir sottnæmi meb })vi ab svæla Jmr brenni-

steini, en sé hann ekki fåanlegur sem J)arf, raa bera

hey a golfib og kveikja i, svo loginn staneli upp jafht

veggjum. Tåptirnar se J)vi næst låtnar standa opnar

i sumar. C - - v ^

Meb {)vi sykin er auosjåanlega upp komin af al-

mennum orsbkum, })å er naubsyn å, ab leggja alla alub

vib hirbingu fjarins, stunda ab hafa riimgob og hrein

fjårhiis, og vanda sem bezt fobur jmb, er skepnunum

er geiib. |>ab er eins naubsynlegt, ab halda skepnunum

hreinum og baba J)ær i sjo eba saltvatni, J)egar |)vi verbur

vib komib.

J>ess er enn fremur getandi, ab meb J>vi hætt er

vib ab klåbanum geti slegib inn, ef hann er magnabur,

J)å er {)ab rableg t, ab bnika innvortis mebul mebfram

vib |)ær kindur, sem j)yngst eru haldnar; eru |)ar til

bezt hreinsandi mebul (laæer-meåul), og })au, sem verka

å horundib, t. a. m. brennisteinn, blobberg, malurt,

einiber og einiseybi, eba kalamus-råt. f>egar lamb-ær

eru bababar, [)å må eigi leyfa lombum ab sjiiga J)ær

fyrri en buib er ab ])vo jiigrib \ volgu vatni. Loksins

ber ab geta {)ess, ab framanskrifubum reglum ber strengi-

lega ab fylgja, ef ab lækninga-tilraunirnar eiga ab hafa

|>ær verkanir, sem til er ætlazt, og mega menn ekki

lata fyrirhofn og 6mak vaxa ser i augum, J)ar sem jafnt

er ab ræba um velferb hvers einstaks manns, eins og

um abal-atvinnuveg alls landsins 1
.

') Følgende Bemærkning er trykt særskilt paa et Oktavblad

i Stiftsbogtrykkeriet

:

par eb vel må svo til bera, ab mebul f)au, sem nefnd

og råbltfgb eru i hinni almennu reglugjttrb um lækningu

fjårklåbans, verbi i ymsum tilfellum 6n6g, [)å er naubsyn

a ab menn [ieir, sem dyralæknirinn tekur til abstobar vib

lækningar sykinnar, bilist fiekkfngu å Ubrum mebulum,
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1857. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

L!L
br

* 1857 til samme Tid 1858. Stykkesholm den

14. Februar 1857. — Islandsk: Original -Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-

sende Tal, 2 Blade i 4to
. Jevnf. Sig. Hansen : uUm verolags-

skrår å fslandi årin 1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi

å islandi" II, 406-429. Jevnf. l>j6o61f. IX, 66—67.

Kapituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Baroastrandar, Isafjårbar og Stranda syslur,

i Islands vestur-amti, gildandi fra mioju Mai månaoar

1857 til somu tioar 1858.

sem ekki hefir f>6tt rihætt ab få alfiybu i hendur sOkum*

[)ess, ab mebfero [)eirra k retur hin« mestu varub og sam-

vizkusemi, ef ekki skal verba tj6n af, en eru ab bbru

leyti rétt biukub 6brigbult mebal vib fjårklåbanum. Hib

helzta af [^esskonar mebulum er: «Arsenik*, og brukast

moti klåbanum meb ymsu m6ti.

1. Einn partur af * arsenik* tekst meb 32 pttrtum af

olediki og 16 af vatni, og er [>etta sobib i leirpotti unz

»arsenikid« er biåbnab, en [)ar næst er [>essi logur Jiynntur

meb tvbTalt svo miklu af vatni. Teist [>å svo til, ab i

hverjum potti lagarins eru 2 kvintin af »arsenik*. Meb

f)essum legi eru klåbastabirnir [)vegnir, unz klåbinn er

horfinn.

2. 2 pund af » arsenik*, tekin meb 20 pundum af

»jårnviktrioli*
, og 188 mc5rkum af vatni, gefa lfig, sem

klåbaféb skal baba i ab eins i 3 mmutur hverja skepnu,

en aldrei meira en 5 minutur mest. pessi mebul hafa

verib brukub vib 2000 klåbafjår, sem læknabist ab fullu.

petta svo nefnda »arsenik-jårnbaå* hefir h'ka verib

briikab vib ær, sem komnar voru ab burbi, og læknast

allt fé meb [m flj6tt og vel ; er ekki tfnnur lækmngar-

abferb talin flj6tari né 6dyrri, og mætti henni sérlega vel

verba vib komib [)ar, sem laugar eru i nand, meb f>vi

babib er betra, ef fab er volgt; en ekki skal hana vib

hafa, nema dyralæknir sé vib
.

staddur, eba hann hafi

åbur synt mebhjålpuium smum hana, svo f)eir séu henni

kunnugir og til fullnustu æfbir i henni; er jiess ab gæta,

ab ltfgurinn hvorki må koma i augu né eyru eba nasir

skepnunni, [>egar hun er bobub.
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VOru og aura tegundir.
rikis-

mynt

å lands-
visu

hundrab.

1857.

£
ar

.?
f U. Febr.

1 ahn

A. Fribur peningur.

Kyr, 3 til 8 vetra, sera beri fra

mibjum Oktober til Novb. loka^

sé i fardtfgum hver a
Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd
i fardbgum . a
Saubur, 3 til 5 vetra, å hausti å
— tvævetra, do. å
— veturgamall, do. a

Ær, geld do. a
— mylk do. å
Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra

i fardogum . . .
.

' å

Hryssa, jafngtfmul å

B. Ull, smjOr og t61g.

Ull, hvit pundib a
— mislit ...... — å

SmjBr — a
T61g - å

C. T6vara af ull u.

Hespugarn, 3 til6hespur ipundi,

haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hverskreppa 44 {u*æbi, pundib a

Eingirnis sokkar .... parib å
Tyibands gjaldsokkar 1 — a
Sjovetlingar — å
Eingirnis peisa .... hver å
Tvibands gjaldpeisa .

— å
Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt

1 alin å
21. —

- einskepta, 1 al. til

5 kv. breib 1 al. å

D. Fiskur.

22. SalUiskur vættin å
23. Harbur riskur — å
24. I>yrskh'ngur — å
25. Isa — å
26. Hak all, hertur .... — å

E. Lysi.

27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi - å
29. Sels tysi - å
30. [>orska lysi — å

I.

2..

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

/I

1

(11. X Siv. vel 1 rsK* I oK.

32 75 74 32 75 74 26 74

4 48 '/s 27 24 21 3
/4

6 93 41 78 33 1

2

5 2 40 16 32
3 54 42 72 3474
4 81 38 72 31

3 16 1 » R

17 77' 2 17 77' a 14'/4

13 39 17 84 14Va

n 31V3 39 56 3Pa
31 84 25 »/a

» 24 30 l i 24
w 21 26

j

24 21

n 44 » »

18 11 24 9
» 37 n »

i) 7 13 12 lOVa
»> 72
1 48 Va t> •

»> 44 • 1) 1)

34 » n

4 34 26 12 21
5 20 31 24 25
4 \oy3 24 64 l98

/<

3 57 '/a 21 56 17
'/4

3 57 21 54 1774

1 29 1
'< 19 58 15*/a

1 792
a 27 43 22

1 73 26 39 21
1 53 23 27 18»/i

) denne Species er udeglemt i det trykte Schema, men til-

føjet ved Udfyldningen. .
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1857.

14. Febr, Vom og aura tegundir.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

F. Skinnavara.
Naut-skinn 10 pund a
Kyr-skinn — a
Hioss-skinn — å
Saub-skinnaftvævetrum sauoum

og eldri . . 10 pd. å
— af veturg. sauoum og

am . . . 10 pund a
Sel-skinn — å
Lamb-skinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. "tfmislegt.

Æoardiin, hreinsabur, pundib å
— 6hreinsaour — a

Fuglafibur 10 pund a
Fjallagrbs — å

Dagsverk um heyslattar-tnna å
Lambsfoour å

Mebalverb å hverju hundrabi

og hverri alin i fyrttfldum landaurum
verbur

:

Eptir Litr A eoa i fribu
*

B - i ullu, smjori ogt61g
— C — i ullar-t6vbru ....

D - i fiski

— E — i lysi

— F — i skinna-vtfru ....

* En mebalverba summa allra

landaura, skipt meb 6, synir hbfu b-
mebalverb allra mebalverba

rikis-

mynt

å lands-
VISU

hundrab

{>ar af

1 alin

rdl. rsk. rdl. rsk rsk.
*

5 12 20 48 16 ,
/s

4 24 25 48 20 '/a

3 60'

/

3 21 92 17V3

2 67 \U 21 78 17 !
/a

1
1 88 23 u 18Va
oS 57 '/a 21 73 17V2

67a 16 24 13

3 67 n »> »

» 53 Va i> i)

& 70 N *

4
1 2b 1

\a » »

» 79
1 47 n »

32 OO 4 26
31 89 25 '/a

12 18 93
/4

25 33
5 20

24 I7a
» 1974

21 52 177*

24 52 Vz 192
/3

{>egar meta skal fyrtalda laudaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr snemmbær, i fardogum.
— — 6 ær, lobnar og lembdar, 1 far-

dogum.
— - 6 saubir |>révetra og eldri, a

hausti.

— — 8 saubir tvævetra a hausti.

— — 12 saubir veturgamlir å hausti.
— — 8 ær geldar a hausti.

— — 1 pulshestur, 5 til 12 vetra, 1

fardogum.
— 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, i fardogum.

3
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Eptir Litr. B: 1 hundr. 12 fjoroiingar af ullu, smjori 1857.

r- C: — '

60 pi}r eingirnissokka, 180 por 14
-
Febr -

sjovetlinga.

— D: — 6 vættir af serhverri })ar til—

nefndri fiskitegund.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar tysis.

— F: — 4 fjorbungar af nautskinni.

— — 6 — af kyr-, liross- og
selskinni.

— — 8 — sauoskinni.

— — 12 — ærskinni.
— — 240 lambskinn.

Skrifstofu vestur-amtsins i Stykkish6lmi , l>ann

14. Februar 1857.

P. Melsted.
>

Årni Boovarsson,

const.

Lov om Udbetaling af Gager og Lonninger i 15. -Febr.

Finantsaaret 1857—58. Frederiksborg Slot den

15. FebmaT 1857 1
. — Denne Lov, der er udkommen

igjennem Indenrigsministeriet (Krieger), er bragt i Anvendelse

ogsaa for de islandske Embedsmænds Vedkommende, men

ikke udgiven paa Islandsk. For Althinget 1857 bleve kun de

Love forelagte, som vare udkomne i Aarene 1855 og 1856, og

1859, da den skulde have været forelagt, ifftlge den sædvan-

lige Orden, var den allerede forældet. — Original-Aftryk hos

Schultz, 2 Blade i 4«°. - Depart. Tid. 1857, S. 281 -283. —
Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1857, S. 23—25.

Lov om Udbetaling af Gager og Lønninger i Fi-

nantsaaret 1 857— 58.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol

—

gende Lov:

1. De faste Pengeindtægter — saavel egentlige

Gager, Lonninger og personlige Tillæg, som faste Ve-

derlag i Penge for Naturalydelser — , der ére tillagte

') Lov 29. Decbr. 1857.
9
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1857. Embedsmænd og Bestillingsmænd, som lounes af

15. Febr. Statskassen eller de i Finantsloven opforte særlige

. Fonds, skulle i Finantsaaret 1857— 58 udbetales saa-

ledes, at en Del deraf ansættes i Byg og beregnes

Vedkommende tilgode efter den den 31. Januar 1857

fastsatte Capitelstaxt for Sjællands Stift, saafremt

denne bliver over 4 Rd. for en Td. Byg.

Disse Indtægter ansættes, forsaavidt de ikke over-

stige 100 Rd., heelt i Byg- i det Forhold, at 100 Rd.

sættes lige med 25 Tdr. Byg.

Forsaavidt de derimod overstige bemeldte Belob,

ansættes forst 100 Rd. til 25 Tdr. Byg, og dernæst

skal af hvad enhver af dem udgjor over 100 Rd. indtil

600 Rd., 40 Rd. af hvert Hundrede forandres til 10

Tdr. Byg, og hvad enhver af dem udgjor over 600 Rd.

indtil 2000 Rd., 20 Rd. af hvert Hundrede forandres

til 5 Tdr. Byg.

Dog skal saadan Ansættelse i Byg kun finde Sted,

forsaavidt den giver et heelt Antal TOnder, medens

det ovrige Belob ikke bliver Gj enstand for Ansættelse.

Fremdeles skal det samlede aarlige Tillægsbelob, som

efter denne Lov kommer Embedsmænd og Bestillings-

mænd tilgode, afrundes saaledes, at det udgjor et lige

Antal af hele Rigsdaler, saa at det Overskydende

bortfalder.

2. Ligesom nærværende Lov ei finder Anvendelse

paa de Embedsmænd og Bestillingsmænd, hvis Hoved-

indtægt bestaaer i Sportler, Brug af Jorder, Natural-

ydelser eller andre Gjenstande, der maa ansees at

være stegne i Værdi under de forandrede Conjuncturer,

saasom Herredsfogder og de fleste Præster (Physici og

Distriktslæger dog ikke derunder indbefattede), saa-

ledes medregnes slige Emolumenter, hvor de udgjore

en Biindtægt for Embedsmanden og Bestillingsmanden,

ikke ved den i denne Lov fastsatte Fordeling.

Nærværende Lov finder ingen Anvendelse paa de

Embedsmænd og Bestillingsmænd, hvis Gager ved nye
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Lonningslove, givne efter den 1. Januar 1857, maatte 1857.

blive forhbiede til det Belob, som de vilde have erholdt 15. Febr

efter den tidligere Gagenormering i Forbindelse med
-^^^^

§ 1 af denne Lov.

3. Forener Nogen flere af Staten lonnede Embeder

elier Bestillinger, komme de ham derfor tillagte Penge-

indtægter, hvad enten disse udredes af Kongerigets Fi-

nantser alene, eller tillige ere opforte paa Monarkiets

eller en anden Landsdels Budget, sammenlagte i Be-

tragtning, og bliver i sidste Fald Gage- eller Lonnings-

fillæget for Kongerigets Vedkommende at ansætte til

en forholdsmæssig Del af det til den samlede Gage

efter foranstaaende Regler svarende Tillægsbelob.

4. De ved denne Lov bestemte Udbetalinger skee paa

samme Maade og af de samme Kasser, som den tid-

ligere bestemte Gage eller Lonning. Hvis saaledes nogen

Del af de herommeldte Gager og Lonninger vedkommer

de i Finantsloven opforte særlige Fonds, udrede disse

den paa samme faldende forholdsmæssige Andel. Op-

gjorelser af de Kongerigets Embedsmænd og Bestillings-

mænd efter denne Lov tilkommende Gager og Lon-

ninger blive at forelægge Indenrigsministeren, inden

nogen Anvisning efter nærværende Lov kan finde Sted.

Saasnart de af denne Lov folgende Tillæg ere be-

regnede, blive de at udbetale den 1ste i den næst-

følgende Maaned for den indtil dette Tidspunkt forlobne

Del af JFinantsaaret. For den folgende Del af samme

blive de at udbetale til de sædvanlige for den ved-

kommende Gage eller Lonning gjældende Forfaldstider.

5. Indenrigsministeren bemyndiges til at afgjore

alle i Anledning af denne Lovs Anvendelse opstaaende

Spørgsmaal, og skal ' saaledes Fortolkningen af denne

Lov ei kunne gjores til Gjenstand for Rettergang.

6. De med denne Lovs Anvendelse forbundne

Udgifter, der anslaaes jtil etBelob af 200,000 Rd., bevilges

af Kongerigets Overskud for Finantsaaret 1857- 58 og,
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1857. forsaavidt det ikke maatte være tilstrækkeligt, af

T^p^T sammes særlige Kassebeholdning.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg, den 15. Februar

1857.

ø

17. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. franske Fiskeres Voldsgjerninger i

Vester-Amtet. Khavn den 17. Februar 1857. —
Isl. Copieb. 1857, Nr. 2G.

Ved at tilstille Udenrigsministeriet hoslagte Over-

sættelse af tvende af Sysselmanden i Isafjords Syssel

inden Islands Vester- Amt optagne Politiretsforhorer i

Anledning af forskjellige af Besætningen paa nogle

franske Fiskerskibe under deres Ophold ved Dyrafjord

i fornævnte Syssel i afvigte Sommer begaaede Excesser

og Voldsgjerninger, skulde jeg, næst ligeledes at ved-

lægge Gjenparter af de fra Amtmand P. Melsted og

vedkommende Sysselmand ved bemeldte Leilighed ind-

komne Skrivelser, tjenstl. anmode velbemeldte Mini-

sterium om behagel. at ville paalægge den kgl. Gesandt

i Paris at paatale de nævnte Uordener, samt opfordre

ilen franske Regjering til at lade Sagen nærmere under-

soge, for at de Skyldige kunne blive behbrigt afstraf-

fede, hvorhos man tor udtale den Forventning, at der

af bemeldte Regjering maa blive tagne Foranstaltninger

til fremtidig Forebyggelse af bemeldte Voldsomheder,

der efter Local- Autoriteternes Indberetninger i de sidste

Aar stadig ere tiltagne, og imod hvilke Landets Be-

boere ere saa godt som værgelose.

Om Udfaldet tor jeg forvente mig nærmere Undør-

retning i sin Tid behgl. meddelt. — Justitsministeriet

den 17. Februar 1857.

-

23. Febr. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel og* flere

Sysseler, saint Byen Reykjavik i Sonder-Amtet,
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fra Medio Mai 1857 til samme Tid 1858. Islands 1857.

Stiftanitshus og Bispecontoiret (Reykjavik) den 23.

Februar 1857. — Denne Taxt anføres som publiceret i

Reykjavik By, samt i Rangavvalla og Arnæs Sysseler. —
Islandsk: Original-Aftryk fra Islands Bogtrykkeri i Reykja-

vik, 2 Blade i 4 to
. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verolagsskrar a

Islandi årin 1856 til 1860" i
4t
Skyrslur um landshagi å fslandi"

II, 406-429. |»j6&61f. IX, 66-67.

Verblagsskrå, sem gildir i Borgarfjarbar, Gull-

bringu og Kjosar, Årness, Råiigarvalla og Vestmanna-

eyja syslum og Reykjavikur bæ, fra mibju Mai m&na&ar

1857 til sama tima 1858.

er |)å

hundrab
a lands-

1.

2.

A. Fri 2) ur pem'ngur.

Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Nov. loka,

sé i fardogum hver a

Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd
i fardtfgum hver a

8. Saubur, 8 til 5 vetra, å hausti

hver å
4. — tvævetra, å hausti —
5. — veturgamall, do. -

6. Ær, geld do. —
7. — mylk do. —
8. Åburbarhestur, taminn, 5 til 12

vetra, i fardogum . . . hver å

9. Hryssa, jafngb'mul —
B. Ull, smjtSr og télg.

10. Ull, hvft og vel I>vegin, pdib å
11. — mislit do. —
12. Smjtir, vel verkab . ... —
13. Télg, vel brædd —

C. T6vara af ulln.

14. Hespugarn, 3 til 6hespur i pund i,

haldi hver hespa 11 skreppur, o£
hver skreppa 44 Jiræbi . pd. a

15. Eingirnis sokkar .... parib å

16. Tvibands gjaldsokkar .
—

17. Sj6veth'ngar .
-

18. Eingirnis peisa hver å

19. Tvibands gjaldpeisa . .
—

20. Gjaldvobar vabmål, alnar breitt^

Rikis-

mvnt
visu

er f>a

1 alin

ni. sk.

30

3

5
4

2
3

2

16

10

21. Gjaldvobar einskepta,

5 kv. breib

1 alin a
1 al. til

1 al. å

41

47

73
24
78
81

57

14

84

29 '/<

24*/5

24'

5

20 /<

ni.

20
46
6
77
27

43

33

30

20

34
34
33
30

16
14

36
30
30
25

13
*

11

»

41

90

54
n

72
72

14

48

54

48
24
30

si;.

12

24
Q

24

17

28
27
27
25

13
12

29
'A.

24 7
5

24 1

s

20 1

a

10 Va
i)

9

»

XVII. B.

»
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1857.

23. Pebr.

D. Fiskur.

22. Sal tabu r fiskur, vel verkabur,
vættin a

23. Harbur fiskur, vel verkabur,
vættin a

24. pyrsklingur, vel verkabur, —
25. Håkall, hertur, do. —
26. fsa, do. do. —

E. Lfsi.

27. Hvals lysi Spottarå
28. Håkalls lysi —
29. Sels lysi —
30. porska lysi -

F. Skinnavara.

81. Naut-skinn lOptf.å
32. Kyr-skinn —
33. Hross-skinn —
84. Saubskinn af tvævetrumogeldri,

10 pd. a
35. — af veturgtfmlum o£

åm .... 10 pd. a
36. Selskinn -
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert a

G. Imislegt.
38. Æoardun, vel hreinsaour, pd. å
39. — 6hreinsabur, —
40. Fuglafibur 10 pd. å
41. Fjallagrtfs —
42. Dagsverk, um heyannir —
43. Lambsf6bur —

Mebalverb å hverju hundra&i
og hverri alin i fyrtOldum landaurum
verbur

:

Eptir A. eba i fnou
— B. — i ullu, smjbri og t61g

C. — i t6vbru af ullu ....
D. - i fiski

— E. - i lysi

— F. — i skinnavb'ru

En mebalverb al Ira landaura
samantalib og skipt meb 6, synir

aba I mebalverb allra mebal-
verba

Rikis-

mynt

er I>a

hundrab
å lands-

visu

er ])a

1 alin

å. sk. ni. sk. Si*.

4 4? 1O 1 i i
r/Q(O oo 1 /

j\

ID ol? OA3 '

4 24 25 48 20V.-.

4 1 (i 1 Q
1 O on4\r

3 85 23 30 18Va

1 24 18 72 15

1 65 25 15 20
1 62 24 66 19 3A
1 57 23 87 19

4 85 19 52 I5a
/a

3 90 23 60 19
QO lo 1 O » 10 /s

& AA l Cl f\A
1 3

1
1

»79 91/W 1
i« id /4

QO 1 Q 79 ID /4

1) 6 15 12

3 79 » n

1 21 | % »

2 91 M 1

1 » n o i)

1)
Qfioli m

1
1 O »

n »

26 85 21 Va

30 63 24 Vv

< 19 18

26 53 21 '/»

23 12

19 63 153
/«

23 17
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|>egar meta skal fyrtalda landauva til huntlraos, verour: 1857.

Eptir A: hver kyr snemmbær å vib hundrab; "~2^Febr
eins 6 ær, lobnar og lembdar, i farclflgum i

lika 6 saubir J)révetrir og eldri,

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, a hausti;

eins åburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardoguiu

;

en hryssa, å sama aldri, 90 alnir, eba n
/ 4 hdr.,

svo IV3 verbs hennar er å vib hundrab.

— B. gjora 12 fjorbungar af ullu, smjori eba ttSJg,

hundrab.

— C. — 60 por eingirnissokka, eba 180 por sjo-

vetlinga, hundrab.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund, |)ar

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eba 120pottar lysis, hundrab.

— F. — 4 fjorbungar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbungar af k^r- hross- og

sel-skinni; en 8 fj6rbungar saubskinns

og 12 fjorbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptanitshusi og skrifstofu biskups 23. Fe-

bruar 1857.

J, D. Trampe. H. G. Thordersen.

Capitelstaxt for Vester- og Oster-Skaptafells & Febr.

Syssel i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1857 til samme

Tid 1858. Islands Stiftamtshus og Bispecontoiret

(Reykjavik) den 23. Februar 1857. — islandsk:

Original-Aftryk fra Islands Bogtrykkeri i Reykjavik, 2 Blade

i 4*°. Jevnf. Sig. Hansen: „Um verblagsskrar a Islandi årin

1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi a Islandi" II, 406-

429. I>j6b61f. IX, 66—67.

Verblagsskrå, sem gi]dir 1 Vestur- og Austur-

Skaptafells syslum, fra inibju Mai månabar 1857 til sama

tima 1858.
3*
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1857.

23. Febr.

A . Frimur pem'ngur.

1 . Kyr, 3 til 8 vetra, sein beri fra

mibjuni Oktober til Nov. loka,

sé i fardcigum . ,
l

, . . hver k

2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lenibd

i fardtfgum hver a

3. Saubur, 3 til 5 vetra, å hausti —
4. — tvævetra do. —
5. veturgamall do. —
6. Ær, geld do.

7. — m'ylk do. —
H. Aburbarhestur, taminn, 5 til 12

vetra, i fardttgum . . . hver å

9. Hryssa, jafngoiuul ... —

B. Ull, smjor og t61g.

10. Ull, hvit og vel [)vegin, pdib å

11. — mislit —
12. Smjor, vel verkab ... —
18. T61g, vel brædd .... —

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn 3 til 6 hespur i pundi,

haldi hver hespa 1 1 skreppur, o£
hver skreppa 44 [)ræbi . . pd. a

15. Eingimis sokkar. . . . parib a
16. Tvi'bands gjaldsokkar .

—
17. Sj6veth'ngar —
18. Eingirnis peisa .

•
. . . hver å

19. Tvi'bands gjaldpeisa . .
—

20. Gjaldvobar vabmal, ålnarbreitt,

1 alin å
21. Gjaldvobar einskepta, 1 al. til

5 kv. breib 1 al. å

D. Fiskur.

22. Saltabur fiskur, velverk., vætt. å
23. Harbur fiskur, do. —
24. |>yrskh'ngur, do. —
25. Håkall, hertur, do. —
26. tsa, hert do. —

E. L^si.

27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Hakalls lysi ....
29. Sels lysi —
30. porska lysi —

F. Skinnavara.
31. Nautskinn 10 pd. å
32. Kyrskinn —

Ri'kis-

mynt

er [lå

hun drab
a lands-

visu

er [>å

1 al.

Kl. SK« Kl. SK. sk.

239 73f * 9 °3 73 19

3 48 21 D 17

4 43 26 66 21

3 37 27tm 8 22
2 32 28hm1 KJ i) 22
3* * 23hm* M 25 88 21

2 23 » M

15 68 15 68 13

11 57 15 44 12

B 27 33 72 27
23hm*;* 28 72 23

M•• 20hm\t 25hm9J 20
M 19 23hm * 9 72 19

») » 1) | l)

16 10 »>
. 8

26 I)

i 1

1

1 1 24 9
80 o R M

» 81 1) l> 11

u 40 »

H 29 1) H 1)

II D ir n I)

4 2 24 12 19'/3

o 1 p

n ») R

4̂9. 24 25 48 207*
p

| i) )> » »

1 48 22 48 18

1 22 18 42 14 3
/4

1 39 21 9 17

4 9 16 36 13

3 19 19 18 15' h
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fe

33. Hross-skinn 10 pd. å
34. Saubskinn, af tvævetrum og eldri

JO på. k
35. — af veturgbmlum og

am ... 10 pd. å

86. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. l'mislegt.

38. Æoardun, vel hreinsabur, pd. å

89, — dhreinsaour, .
—

40. Fuglafiour 10 pd, å
41. Fjallagros -
42. Dagsverk, um heyannir —
43. Lambsfåbur

Hikis-

mynt

er hå

hundrab
a lands-

visu

er l>a

I alin

1857.

23 Febr

li sk. rd. sk. Bk

2 72 16 48 13'A

) Hi) J5 40 l2Va

1 23 14 84 12

2 83 17 18 18%

i) 53
/ 4 14 30 1 1 «/«

3 12 M »>

n V »

2 i) » i)

» •> »> M

» 73 i) M n

88 B M »

22 91 1

8

a
8

27 78 22 74

10 60
24 78 20
20 65 167*
16 26 13

•
1

20 50 L6Va

Mebalverb å hverju luindrabi

og hverri alin i fyrtoldum landaurum
verbur

:

EptirA. eba i fii&u

— B. — i ullu, smjOri og t61g
— C. — i t6vc5ru af ullu ....
— D. - i fiski

— E. - i lysi .

.
— F. — i skinnavbru

En me&alverb allra Jandaura
samantalib og skipt meb 6, synir

abalmebalverb allra mebal-
verb a

Jiegar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver k.yr sneinmbær å vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardogum;

lika 6 saubir Jn'évetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, a hausti;

eins åburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum

;

' en hryssa, å sama aJdri, 90 ålnir, eba RU hdr.,

svo lVn verbs hennar er å vib hundrab.

— B. gjora 12 fji>rbungar af ullu, smjori eba tolg,

hundrab.
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Eptir C. gjora 60 por eiiigirnissokka, e&a 180 por sjo-

vetlinga, hun drab.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund, J)ar

tilnefndri, hundrao.

— E. — 1 tunna, eoa 120 pottar lysis, hundrab.

— F. — 4 fjoroungar nautskinns, hundrao;

eins 6 fjor&ungar af k^r-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjor&ungar saubskinns

og 12 fjoroungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshusi og skrifstofu biskups 23. Fe-

bruar 1857. -

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

27. Febr. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Fortegnelse over uop-

sigelige Statsobligationer, hvis Renter udbetales

af Jordebogskassen. Khavn den 27. Febr. 1857.

— Isl. Copieb. 1857, Nr. 48.

I Anledning af det med Hr: Stiftamtmandens be-

hagelige Skrivelse af 8. Novbr. f. A. hertil indsendte

Andragende, hvori Landfogden anholder om, at erholde

meddelt en efter de forskjellige Klasser af Obligationer

ordnet Fortegnelse over de til den uopsigelige Stats-

gjæld henhorende Kapitaler, af hvilke Renten udbetales

af Islands Jordebogskasse, undlader man ikke hoslagt

tjenstl. at fremsende til videre behagelig Aflevering til

Landfogden en saadan fra Departementet for Stats-

gjælden modtaget klassificeret Fortegnelse. — Justits-

ministeriets islandske Departement den 27. Febr. 1857.

4. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra L April 1857

til 31. Marts 1858. Frederiksborg Slot den 4. Marts

1857. — Udkommen igjennem Indenrigsministeriet (Krie-

ger). Original-Aftryk hos Schultz, 32 Sider i 4t0
. Depart.

Tid. 1857, S. 344-352. Algreen-Ussings Samling af Love og



Pinantsloven for 1857-1858 39

Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 64— 1857.

101. Islandsk: Udtog i
tt
Skyrslur um landshagi a Is- 4. Marts,

landi" I, 488—501. I>j6o61f. IX, 100-107. 109-110. Her -—

^

optages kun hvad der direkte henfores til Island. — Uddrag.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol—

gende Lov:

Cap. I. (Indtægt): —
§ 4. De islandske og færoeske Intrader fores til Ind-

tægt med nedenstaaende 40,800 Rd.

A. Island: .
Special- Hoved-
summer. summer.

1. Almindelige Indtægter: Rd. p Rd.

a. Afgifter af Arv og overdragne

Eiendomme 730

b. Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger 510

c. Rangskat 500

1740

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2610

b. Laugthingskriverlon 32 6

c. Administrerede Mandtalsbogsintr. 600

d. Kongetiende

.

2920

e. Laugmandstold 340

f. Afgifter af den islandske Handel 9400

g. Indtægter af det kgl. Jordegods 7910

h. Forpagtningsintrader 71

i. Afgift af Jorden Bessastad m. m. 100

k. Tilfældige Indtægter 870

24853 6

3. Afdrag paa Kjobesumraer for

solgt Jordegods og Eiendomme, samt

Renter af de i de solgte Eiendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler 2000

4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte

Summer 3900

32493 6
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Hoved*

1857. Cap. H. (Udgift).

4. Marts. § <). Justitsministeriet.

A. Ministeriets Embedsmænd og

Betjente, m. v. speciai-
° smnnicr. muuuior.

a. Lonninger . . . Rd. /3 Rd.

Directeuren for det islandske Deparfc. 2400

1. Departement ...

Revisionscontoiret for Skiftedesigna-

tionerne og de offentlige Stiftelsers

Regnskaber 2100

Det islandske Revisionscontoir .... 2900

De to sidstnævnte Contoirer samles

ved Vacance i eet . . .

Islandske' Departement :

Expeditionscontoiret 1800

G. Island.

a. Udgifter, Justitsministeriet vedk.

:

1. Lonninger, Contoirhold m. v.

19065 Rd. » Sk.

2. Andre Udgifter 20580 — 80 -

39645 80

b. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Udgifter til Geistligheden

3562 Rd. 72 Sk.

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Lonninger 8450 Rd.

b. Andre Udg. 7070 —
15520 —

;

19082 72

c. Uforudsete og tilfældige Udgifter 4000

62728 56

.... Hvorefter alle Vedkommende sig have at

rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 4.

Marts 1857.
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Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret Jf
5^

1856—1857. Frederiksborg- Slot den 4. Marts 4. Marts.

1857. — Udkommen igjeiinem Indenrigsministeriet (Krie-

ger). Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4 t0
. Depart. Tid.

1857, S. 13-15. 300-302. Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 62—

(>4. - Uddrag.

Vi Frederik den Syvende åc. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl-

gende Lov:

§ 3. Justitsministeriet . .

4. ad G. Island.

a. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende :

2. Andre Udgifter 2,154 Ed. 27 Sk.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 4, Marts 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden o. Marts,

over Nord- og Oster-Aintet i Island, ang. engelske

Fiskeres Uordener paa Grimso. Khavn den 9.

Marts 1857. — LsL Copieb. 1857, Nr. 62.

Efterat Ministeriet i Anledning af de med Hr.

Amtmandens behgl. Skrivelse af 5. Septbr. f. A. hertil

indkomne Besværinger fra Beboerne paa Grimso over

de i forrige Sommer imod bemeldte Beboere af engelske

Sofolk begaaede Retskrænkelser, ved Brevvexling med

Udenrigsministeriet havde foranlediget, at de nævnte

Lovovertrædelser ere igjennem det kgl. Gesandtskab i

London blevne alvorligen paatalte for den engelske

Regjering, har man nu fra bemeldte Ministerium mod-

taget Meddelelse om en fra fornævnte Regjering i denne

Anledning indløben Nota, ifolge hvilken Samme har

erklæret sig villig til i Lobet af den forestaaende Som-
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1857. mer at sende el Krigsskib til Island, for at gjore de

""Marts Paa-klagede Krænkelser til Gjenstand for en retslig

Undersøgelse, hvorhos bemeldte Ministerium har hen-

stillet, at der maatte blive truffen Foranstaltning til,

at de omhandlede Excesser ved Optagelsen af Fortør

eller paa anden Maade kunde blive behorigen consta-

terede, samt at Autoriteterne paa Island maatte gives

Ordre om, naar det engelske Krigsskib ankom til Grimso,

at yde det al den Bistand, som maatte ansees nød-

vendig og ønskelig til Opnaaelsen af Expeditionens

Hensigt.

Hvilket man ikke undlader herved tjenstl. at med-

dele Hr. Amtmanden til behagel. Efterretning og Be-

kjendtgjorelse for Vedkommende, samt fornoden For-

anstaltning, med Tilfoiende, at man gjennem Udenrigs-

ministeriet har begjært sig tilstillet nærmere Under-

retning om Tiden, paa hvilken den paatænkte Expedition

vil finde Sted, og vil, saasnart samme er modtaget,

Efterretning derom blive Dem meddelt. — Justitsmini-

steriet den 9. Marts 1857 1
.

n. Mans. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for

en Kunstmaler-Elev. Frederiksborg den 11. Marts

1857. Isl. Departem. Forest. og Resol. Protok. 1857,

Nr. 11. — Ved Forestilling 3. Marts 1857 foredrager Justits-

ministeren (Simony) en Ansøgning om Understøttelse for Siguro

Guomundsson fra Island, for at han derved kunde sættes

istand til at fortsætte sin Uddannelse i Tegne- og Malerkun-

sten ved Kunstakademiet i Kjobenhavn, og optråde i sin Tid

'} Under s. D. er en Skrivelse afgaaet fra Justitsministeriet

til Udenrigsministeriet, at det imødeseer „nærmere Med-

delelse, saasnart skee kan, med Hensyn til Tiden, paa

hvilken den omhandlede Expedition vil afgaa fra Eng-

land, samt med Hensyn til hvilke islandske Havne samme

agter at anløbe, for at fornoden Underretning derefter

herfra kan blive meddelt vedkommende lokale Autoriteter

paa Island". — Isl. Copieb. sst. Nr. 63.
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Bom Lærer i disse Fag i Island. Da han havde fremlagt gode 1857.
Vidnesbyrd, indstiller Ministeren: •

1 1 IVIh. i*Ls •

at der af Renterne af den ved allerh. Resolution

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island maa for indeværende Aar allern. forundes

indbemeldte Sigurb Gucmundsson fra Island en Hjælp

af 100 Rd.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg den 11.

Marts 1857.

Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse »3. Marts,

ti] Biskoppen over Island, ang-. Understfittelse til

det islandske Bibelselskab. Khavn den 13. Marts

1857. — Isl. Copieb. 1857, Nr. 68.

I Anledning af D. Hoiærvhds. behgl. Skrivelse af

5. Februar f. A., hvori der paa det islandske Bibel-

selskabs Vegne blev anholdt om, at de 60 Rd., som

i Henhold til allerh. Resol. af 22. April 1818 tidligere

aarlig ere udbetalte bemeldte Selskab af den kongel.

Kasse, maatte for Aarene 1853—55 incl. blive Sel-

skabet anviste til Udbetaling af Islands Jordebogskasse

med et Belob af 180 Rd., undlader jeg ikke herved

tjenstl. at melde, at man under D.D. har tillagt Land-

fogden Ordre til for Aarene 1853—56 inel. at udbetale

oftmeldte Selskab et Belob af 240 Rd. af den for inde-

værende Finantsaar til tilfældige og uforudseelige Ud-

- gifter for Island bevilgede Sum af 4000 Rd., og at der

ligeledes er foiet Foranstaltning til, at der for Fremtiden

indtil videre af samme Conto vil blive udbetalt et Belob

af 60 Rd. aarlig i samme Oiemed. — Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 13. Marts 1857.

Justitsministeriets Circulaire til Stiftamtmanden u. Marts,

og Amtmændene i Island, angaaende ftvarantaine
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J£57.
i Island. Kliavn den 14. Marts 1857/ —

14 M7,-ls .

Isl. Copieb. 1857, Nr. 80-82; - Islandsk: Tioindi um
stj^rnarmålefni Islands I, 160— Kil.

I Anledning af en fra Udenrigsministeriet indkom-

men Forespørgsel om, hvorvidt et fra Christianssand i

Norge, hvor der for Tiden grasserer de naturlige Kop-

per, til Island bestemt Skib eventuelt vil kunne holde

Qvarantaine i Island m. v., har undertegnede Mini-

sterium tilstillet Udenrigsministeriet Exemplarer af de

vigtigste for Island gjældende Qvarantainebestemmelser,

navnlig Forordn. 8. Septbr. 1805, Plak. 20. Juni 1838

og Circulaire af 5. Juli 1851, samt derhos anmodet

bemeldte Ministerium om at tilstille vedkommende Con-

suler i Norge disse Bestemmelser til Veiledning for de

Skibe, der maatte lose Pas til Island.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstl. at

meddele lir. Stiftamtm. (Amtm.) til behgl. Underret-

ning. — Justitsministeriet den 14. Marts 1857 l
.

17. Marts. Instrux for Bestyreren af Forretningerne ved

de Sofarendes Ud- og Afmonstring i Kjobeiihavn.

Khavn den 17. Marts 1857. Approberet af Ju-

stitsministeriet under det anførte Datum, og rindes aftrykt i

Depart. Tid. 1857, S. 469—477. Den bestaaer i det Hele af

21 §§. - Uddrag.

§ 1. Bestyreren af Forretningerne ved de So-

farendes Ud- og Afmonstring bor holde sit Contoir

aabent for de Sofarende hver Sognedag fra Kl. 9 For-

middag til Kl. 3 Eftermiddag.

') I Skrivelse til Udenrigsministeriet den 7. Marts meddeler

Justitsministeriet, at „der i og for sig Intet er til Hinder

for, at den paagjældende Skipper kan udholde Observa-

tions-Qvarantaine i Island, men .at han selvfølgelig maa

være undergiven de dersteds gjældende Qvarantaine Be-

stemmelser", lsl. Copieb. 1857, Nr. 58.
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§ 2. Enhver Forer af et Skib eller Fartbi, være 1857.

sig indenlandsk eller fremmed, er i følgende Tilfælde 17- Marts,

forpligtet til at lade sit Mandskab paamonstre for
:~~^.'rm*"

Monstringsbestyreren

:

1) naar han fra Kjobenhavn begynder en ny

Reise og dertil har forhyret nyt Mandskab, jfr. For.

8. Januar 1802 1

§ 57; - 2) naar han herfra bé-
* •

gynder en ny Reise med det samme Mandskab, med

hvilket han tidligere har været udexpederet, jfr. For.

8. Januar 1802 § 57; dog undtages: a) Forere af

de Skibe, der udklarere blot i indenrigsk Fart, o: til

Steder i Kongeriget eller Tlertugdommerne
;

b) Forere

af Smaafartoier påa ikke over 5 Commercehæsters

Drægtighed, som udklarere til fremmede Steder;

samt — c) Forere af Damp- og Paketskibe, der ere

i stadig Fart paa visse fastsatte Dage til fremmed

Sted, — hvilke, forså avidt der ingen Forandring er

foregaaet med deres Besætning, kun den første Gang

de i hvert Kalenderaar begynde deres Fart, ere

pligtige at udmonstre deres Mandskab for den nævnte

Embedsmand (jfr. Plak. 12. August 1843); — 8) naar

han under Forbiseiling antager enten heelt nyt Mand-

skab eller een eller flere enkelte Mænd, og det hvad

enten han toldklarerer eller ikke. jfr. Admir. Skriv.

18. Novbr. 1806.

Naar en Skibsforer her i Kjobenhavn har forhyret

Mandskab til at paabegynde en Reise fra et andet Sted,

hvor hans Fartoi er beliggende, er han, ifald han for-

langer det, berettiget til her at faa de saa ledes for-

hyrede Folk paamonstrede for Ud- og Afmonstrings-

bestyreren paa samme Maade, som om Skibet afgik

her fra Staden, jfr. Justitsmin. Skriv. 5. Marts 1855.

') Denne Forordning er, som Island uvedkommende, ikke

optagen her i Samlingen. Det samme gjældér om de her

anførte Citater, som ikke findes i denne Samling.
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1857. § 3. Ved Udmønstringen har Bestyreren noie

. Marts, at paasee, at Ingen expederes som Forer af noget

indenrigsk Skib eller Fart o* i, uden dertil at have den

fornodne Berettigelse, navnlig at vedkommende Skibs-

forer, forsaavidt han er hjemmehorende i Kongeriget

Danmark eller i Hertugdommerne Slesvig eller Holsten,

er i Besiddelse af Skippercertificat eller Sætteskipper-

bevilling. J)ette finder dog ikke Anvendelse paa:

1) de Skibsforere, der ere fodte og hjemme-

horende paa Bornholm, Island, Færoerne eller de

dansk-vestindiske Oer, forsaavidt de alene fore Skibe,

som ere hjemmehorende paa nysnævnte Steder, hvor

den for Kongeriget givne Soindrullerings-Anordning

og Værnepligtslov ikke er gjældende; saadanne Skibs-

forere behove ikke Certificat af Sessionen, men alene

Skipperborgerskab eller andet lignende Beviis fra

Ovrigheden paa det Sted, hvor de ere hjemme-

horende; — 2) de i Hertugdommerne Slesvig og

Holsten hjemmehorende Soindrullerede ere i Henhold

til For. 17. April 1838 § 78 berettigede til under

Navn af Skippere at fare med eget eller Andres Skib

paa Steder, der ere beliggende paa denne Side Cap

Finisterræ; — 3) de udlændiske Skibsforere, der hertil

indkomme med behorige Dokumenter fra deres Hjem-

sted, ere selvfolgelig berettigede til igjen at udexpe-

deres paa deres medhavende Dokumenter.

Produceres en Sætteskipperbevilling, har Monstrings-

bestyreren at paasee, at den ikke benyttes af nogen

anden Person, eller til at fare med andet Skib eller

paa andre Farvande, end Bevillingen lyder paa, og at

den ei heller benyttes udover den Tid, for hvilken den

er gjældende.

§ 4. Han har ligeledes at paasee, at Ingen ud-

monstres som Styrmand med et dansk Skib, med-

mindre han enten har Styrmandspatent eller Tilladelse

til at fare som Styrmand. Dog undtages de Sofarende,
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der ere fodte og have fast Ophold paa Bornholm, Is- 1857.

land, Færoerne eller de danske Besiddelser i Vestindien, 17. Marts,

saalænge de alene fare med Skibe, der ere hjemme-
>W-^N^*^-

horende sammesteds. — Heller ikke maa Nogen ud-

monstres til at forrette anden egentlig So mands-
tjen es te ombord paa danske Skibe, uden at være

forsynet enten med et egentligt SOpatent eller med

Interimspatent til at fare tilsoes, jfr. For. 8. Januar

1802, §§ 4 og 11, og Værnepligstloven af 12. Februar

1849, § 43. Dog undtages herfra:

1) de Sofarende, der ere fodte og hjemmehorende

paa Bornholm, Island, Færoerne eller i Vestindien,

og kun ville fare med Skibe fra de respective Steder

;

— 2) Indvaanerne af de paa Vestkysten af Hertug-

dommerne beliggende, under Slesvigs Soindrullerings-

distrikt henhorende Oer, hvilke, forsaavidt de ikke

fare som Skippere eller Styrmænd, kun behove Pas

fra deres civile Ovrighed, for at kunne udmonstres;

— 3) Udlændinge, hvorved det dog i Overensstem-

melse med Lov 13. Septbr. 1855 maa paasees, at

disse ikke udgjore over Halvdelen af Skibets Be-

sætning, Skipperen og Styrmanden ikke iberegnede.

De Landværnepligtige, der fare med Interimspatent,

bor derhos ikke udmonstres, efter at den Landsession,

ved hvilken de skulle behandles som 32-aarige, har

taget sin Begyndelse, hvorimod i saadant Fald Pa-
4

tenterne bor fratages dem, og med Paategning om det

Passerede uopholdelig indsendes til vedkommende Ud-

skrivningschef, jfr. Justitsmin. Circ. 9. Novbr. 1855 og

27. Oktbr. 1856.

De Personer, som ikke kunne henregnes til Skibs-

folkenes Klasse, f. Ex. Ladningsfuldmægtige (Plak. 20.

April 1804), Hovmestere, Maskinmestere, Fyrbodere,

Opvartere paa Damp- og Paketskibe, saavelsom de,

der medfolge Skibe paa Robbe- og Hvalfiskafangst som

Harpunerere, Spækskjærere o. desl. (jfr. Reglem. 2. Juli
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1857. 1781 § 14, Flak; 13. Oktobr. 1784 § 5), kunne ud-

j"^"^^ monstres uden Patent, men maa da i Bemandingslisten

være indforte under en Benævnelse, som antyder, at

de ikke ere antagne til egentlig Somandstjeneste om-

bord (jfr. Justitsmin. Circ. 24. Juni 1854). »Passa-

gerer paa Politipas » maae ikke opfores paa Bemandings-

listen (jfr. Justitsmin. Circ. 20. Aug. 1853).

De ovenstaaende Forskrifter bor ogsaa iagttages,

naar en dansk Soindrulleret baskes paamonstret et

fremmed Skib, og bor den Paagjældende da godtgjore,

at han har iagttaget Værnepligtslovens § 57

i8. Maris. Justitsministeriets Skrivelse til det islandske

literaire Selskab, ang. Understottelse til Udgivelse

af statistiske Meddelelser, vedkommende Island.

Khavn den 18. Marts 1857. - hh Copiebog 1867,

Nr. 90.

I Anledning af et gjennem Finantsministeriet hertil

indsendt Andragende fra det islandske literaire Selskabs

Afdeling i Kjobenhavn om et aarligt Tilskud, for at

besorge udgivet paa Islandsk de Island særlig vedkom-

mende statistiske Meddelelser, har Ministeriet foran-

lediget, at en Sum af 400 Rd., som en Understottelse

til bemeldte Selskab for de af samme allerede udgivne

tvende Hefter af »Skyrslur um landshagi å lslandi», blev

optaget paa Finanslovforslaget for 1857—58, og er

dette Belob derefter bevilget ved den under 4. i d. M.

udkomne Finantslov for bemeldte Aar.

Hvilket jeg herved har den Fornoielse at meddele

Selskabet til behgl. Efterretning, med Tilfoiende, at

ovennævnte Belob vil blive anviist til Udbetaling af

Finantshovedkassen her i Staden til Selskabets Kas-

serer med 100 Rd. qvartaliter. — Justitsministeriet

den 18. Marts 1857.
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Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang1

. Anvendelse af Finants-

lovens Bestemmelser. Khavn den 20. Marts 1857.

r- Isl. Copieb. 1857, Nr. 99.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtm. et Exemplar

af den under 4. d. M. udkomne Finantslov for Finants-

aaret 1857 58, samt Afskrift af det> til bemeldte Lov

henhorende Underbilag, forsaavidt vedkommer Island,

skulde man i det Hele henvise til de i Departementets

Skrivelse waf 15. April 1851 i lignende Anledning frem-

satte Bemærkninger, navnlig med Hensyn til :
— at samt-

lige i hvert Aars Finantslov opforte Gager og Emolu-

menter for Embedsmænd og Betjente ville, uden nogen

Afkortning, være at udbetale Vedkommende med de

for hver især opforte Belob i Overensstemmelse med

Forskrifterne i § 1 af Plak. af 31. Mai 1855, uden

nogen særlig Udgiftsordre og uden Hensyn til, om Ga-

gerne i Finantsloven maatte være opforte med et storre

eller mindre Belob end tidligere; — at der for Fremtiden

ikke vil kunne anvises Gageudtællinger for islandske

Embedsmænd af Finantshovedkassen for andre Belob

end dem, som, paa den Tid Reqvisitionen- skeer, ere

ifolge det Foranforte forfaldne til Udbetaling, hvorhos

alle saadanne Gageanviisninger maae være forsynede med

Landfogdens Paategning om at være ham foreviste og

af ham annoterede.

Idet man derfor tjenstl. skulde have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behgl. at ville tilkjendegive Ved-

kommende det Fornodne i Overensstemmelse hermed,

undlader man ikke at tilfoie, at Landfogden i Island

herfra under D. D. er meddelt fornoden Underret n ing
i bemeldte Henseende, ligesom Notits derom ogsaa er

afgaaet til de ovrige Amtmænd i Island for eget og de

i disse Amter ansatte Embedsmænds Vedkommende.
Slutteligen bemærkes, at der angaaende de ved

bemeldte Finantslov bevilgede nye Udgiftsposter vil fra

XVU. B. 4
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1857. vedkommende Ministerium blive meddelt Hr. Stiftamt-

^~~yUivts
manc*en det Fornodne, forsaavidt Dem vedkommer., —
Justitsministeriets islandske Departement den 20. Marts

'^r- " 1857 K '

-;
-

'

'

'%

> v

•

21. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang*. Indretningen af

Politivæsenet paa Akureyri. Khavn den 21. Marts

1857. — Isl. Copieb. 1857, Nr. 103. — Islandsk: Tffl-

indi um stjtfrnarmålefni Islands I, 161— 162.

Med behgl. Skrivelse af 11. Juni £ A. har Hr.

Amtmanden hertil indsendt den i Justitsministeriets

Skrivelse af 20. Februar s. A. begjærte Erklæring fra

Sysselmand Briem over det af Dem i Henseende til
• •

. ... ..

Politiopsynet paa Ofjord Handelsted gjorte Forslag

om, at det indtil videre, saalænge Sysselmand Briem

forbliver i sit nuhavende Erabede, blev gjort ham til

Pligt at antage en Fuldmægtig, som af Amtet burde

meddeles Constitution til paa hans Vegne og paa hans

An- og Tilsvar at varetage det Fornodne ved frem-

mede Skibes Ankomst, og til at fore det sædvanlige

Politiopsyn paa Stedet, samt til at udfore andre saa-

danne Forretninger, som efter Lovgivningen kunne over-

drages til en saadan Fuldmægtig, Alt mod at denne

blev tilstaaet 50 Rd. af Amtsrepartitionsfonden, men

forovrigt lonjiedes af Sysselmanden som de kunne om-

forenes.

I denne Anledning skulde man, efterat det nu ved

PIak. af 24. Novbr. f. A. er bestemt, at Udgifterne til

de Foranstaltninger, som ere nodvendige for at gjen-

nemfore Loven af 15. April 1854 om Skibsfart og

Handel paa Island, for hvert Amts Vedkommende blive

at afholde af Amtsrepartitionsfonden, til behgl. Efter-

') Under s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaede

til begge de andre Amtmænd paa Island (Isl. Copieb.

sst. Nr. 100-101), samt til Landfogden Csst. Nr. 102).
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retning og videre Bekjendtgjorelse for Sysselmand Briem, 1857.

tjenstl. melde, at da han har erklæret, at han Intet ^T^T^T° 9
' 21. Mails

derimod har at erindre, kan der i den ommeldte Hen-

seende indtil videre forholdes efter det ovenanførte af

Dem gjorte Forslag; men skulde det vise sig, at et

saadant Arrangement* ikke lader sig tilveiebringe af

Mangel paa nogen dertil habil Person paa Ofjord Han-

delssted, vil der fremdeles indtil videre i Henseende

til Politiopsynet paa Ofjord være at forholde paa samme

Maade som i de to sidstforlobne Aar.

Om hvorledes Sagen i Henhold hertil maatte blive

ordnet, imodeseer man Deres nærmere Indberetning i

sin Tid. — Justitsministeriet den 21. Marts 1857.

»

Kirke- og Underviisnihgs-Ministeriets Skrivelse 23 Marts.

til Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet i Island,

ang*. Oldsager fra Holum Domkirke. Khavn den

23. Marts 1857. — Isl. Copieb. 1857; Nr. 104.

Efterat have oversendt den af Provst Benedikt

Vigfusson i Holum nedsendte Kasse med Oldsager til

det kgl. Museum for nordiske Oldsager, har Ministeriet

nu modtaget en Skrivelse fra Inspekteuren ved det

nævnte Museum, ifolge hvilken- en gammel Messehage],

et Alterklæde og en saakaldt Altervinge er udtaget

til Opbevaring i Museet, hvorimod de ovrige af Provsten

nedsendte Gjenstande, der som yngre og mindre mærke-

lige ikke egne sig til Optagelse i Museet, ville blive

tilbagesendte.

Hvad det af Provst Vigfusson specielt omtalte Por-

trait af Biskop Thorlak Skulason angaaer, af hvilket

Provsten har onsket en Copi, har Inspekteuren troet,

at dette Minde om en i Holums Annaler mærkelig og

fortjent Personlighed ikke bor beroves Holum Kirke,

for hvilken det vil have en langt storre Interese end

for Museet, hvorfor det ogsaa vil blive tilbagesendt,

efterat Inspekteuren, til Tegn paa Museets Erkjendt-

4*
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1857. lighed, har ladet det restaurere saa meget som muligt

Sr^Mavts °^ ^fatte under Glas i en passende Ramme, for at

det saaledes kan ophænges til Prydelse i Holum

Kirke.

Dette skulde jeg ikke undlade tjenstl. at meddele

Hr. Amtmanden, i Anledning af Deres behgl. Skrivelse

af 10. Oktbr. f. A., til Efterretning og Bekjendtgjorelse

for Provst Vigfusson. — Ministeriet for Kirke- og Un-

derviisningsvæsenet den 23. Marts .1857.

27. Marts. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang*. Laan til Reparation af

hans Embedsbolig. Khavn den 27. Marts 1857.

- hl. Copieb. 1857, Nr. 109.

Efter Ministeriets derom gjorte Indstilling i An-

ledning af Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse af 6.

Novbr. f. A., er der ved den under 4. d. M. udkomne

Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1856—1857,

hvoraf et Exemplar vedlægges, bevilget en Forhoielse

af 1300 Rd. i det Dem ved indeværende Aars Finantslov

bevilgede Laan af 2920 Rd. til en Hovedreparation af

Deres Embedsbolig, saaledes, at Laanets samlede Bé-

16b, 4220 Rdl., fra 1. April næstkommende at regne,

forrentes og afdrages med 6 pCt. aarlig.

Hvilket man i Forbindelse med Ministeriets Skri-

velse af 23. Decbr. f. A. ikke har villet undlade her-

ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden til behgl.

Efterretning, med Tilfoiende, at Landfogden i Island

under D. D. herfra er tilskrevet det Fornodne. — Ju-

stitsministeriets islandske Departement den 27. Marts

1857 K

28. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Bekostningen til Opforelse af

') Den ovenmeldte Skrivelse til Landfogden findes i Copie-

bogen sst. Nr. 1 10.

4>
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en Kirke paa Prestbakki i Skaptafélls Syssel. 1857.

Khavn den 28. Marts 1857. — Isl. Copiebog 1857,
^Marts.

Nr. 117.

I Henhold til lir. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse

i af 13. August f. A., hvormed fremsendtes Overslag

over Omkostningerne ved Opforeisen af Kirken paa

Prestbakki i Skaptafélls Syssel, blev der paa Forslaget

til Finantsloven , for 1857—58 i bemeldte Anledning

optaget et Belob af 2200 Rd.

Af det i Folkethinget i Anledning af bemeldte

Lovforslag nedsatte Udvalg blev det imidlertid be-

mærket, at ligesom det hele til Ombygningen af be-

meldte Kirke medgaaende Belob, der, hvis ikke nyt

Efterkrav gjordes, vilde koste ialt 5454 Rd. 27 Sk.,

maatte ansees temmelig meget til en Kirke, der kun

skulde være 24 Alen lang og 12 Alen bred, heelt af

Tommer, med dobbelt Brædetag, Galleri og Taarn,

saaledes maatte navnligen det begjærte Mestersalair af

660 Rd., naar Arbeidslonnen i det Hele udgjorde 2200

Rd., ansees aldeles uforholdsmæssigt, og Udvalget fore-

slog derfor, at der paa Mestersalairet maatte finde en

Nedsættelse Sted af 260 Rd. Dette Forslag blev og-

saa vedtaget af Rigsdagen, og ved den under 4. i d. M.

udkomne Finantslov for 1857 58 er der saaledes i det

nævnte Oierned kun bevilget et Belob af 1940 Rd.

Ved nu derfor tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm.

# Foranstaaende til behgl. Efterretning, skulde Ministeriet

lige tjenstl. have Dem anmodet om at ville paasee, at

den bevilgede Sum i det Hele under ingen Omstændig-

heder bliver overskredet, idet jeg tilfoier, at hvis det

imod Forventning ikke maatte lykkes Hr. Stiftamtm.

at faae det uforholdsmæssigt hoie Mestersalair nedsat

med et saa stort Belob, som af Rigsdagen er antaget,

maatte det manglende Belob soges tilveiebragt ved Be-

sparelse paa den Ovrige Arbeidslon. — Justitsministe-

riet den 28. Marts 1857.
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1857. Justitsministeriets Oirculaire til Stiftamtmanden
28.^Maris.

g Amtmændene i Island., ang. schematiske Ind-

beretninger om Fattigvæsenets Tilstand. Kliavn

den 28. Marts 1857. — Isk-Copfeb.. i857,Nr. vis-iso.

Da man er bleven opmærksom paa, at de af Amt-

mændene i Island i Henhold til Reglement af 8. Januar

1834 § 18 aarligen indsendte Beretninger om Fattig-

væsenets Tilstand mangle den til et let Overblik nod-

vendige Overeensstemmelse, har Ministeriet, for at raade

Bod herpaa, ladet et Sehema til disse Beretninger

trykke i det islandske Sprog.

Ved nu tjenstl. at tilstille Hr. Stiftamtm. (Amtm.)

300 Exemplarer af bemeldte Schema, for af Dem at

uddeles iblandt Sysselmændene i det Dem betroede

Amt, skulde Ministeriet lige tjenstl. anmode Dem om,

behgl. at ville paalægge de nævnte Embedsmænd aar-

ligen at udfylde tidtnævnte Schema, som derefter for-

ventes indsendt med de Beretninger, som af Dem ville

være. at indgive om Fattigvæsenets Tilstand i Son-

der-Amtet (Vester-Amtet, Nord- og Ost-Amtet). —
Justitsministeriet den 28. Marts 1857.

[BilagJ.

Skyrsla um efnahag sveitasjobanna 1
i (N. N.)

syslu, (N. N.) amti, i fardogum 18 . .

) Frem stilling af de islandske Fattigkassers Tilstand er efter-

haanden givet i „Skyrslur um landshagi å fslandi", saa- *f

ledes etter de ældre tildels schematiske Forklaringer i en

Afhandling „Um efnahag sveitasj6oanna å fslandi i far-

dogum 1854" af Arnlj6tur Olafsson, see „Skyrslur um
landsh." I, 124— 178; efter det her anførte Schema er

udarbeidet en Oversigt „Um efnahag sveitasj<5oanna å ls-

landi i fardtfgum 1858" ved Sig. Hansen, i „Skyrslur um
landsh." II, 364—405, og om samme Gjenstand

t(
i far-

dtfgum 1861" ved samme Forfatter i uSk^rsl. um landsh."

III, 328-368. Bemærkninger i Anledning deraf i p)6M\fn

X, 14. 22-23.

*
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1857.

»8. Marts.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1857.

over Island, ang. Foranstaltninger med Hensyn

til homoopathisk Lægepraxis i Island. Khavn

den 31. Marts 1857. — Afskrift efter Originalen i

Stiftamtets Archiv. Isl. Copieb. 1857, Nr. 140. — Islandsk:

Tftindi um stjårnarmålefni Islands I, 162—164.

Som Hr. Stiftamtmanden af den i Gjenpart ved-

lagte Skrivelse fra Landphysikus Dr. Med. Hjaltelin

behgl. vil erfare, har bemeldte Embedsmand, nærmest

foranlediget af de fra Distriktslægerne i Nord- og Ost-

Amtet modtagne anordnede Beretninger, samt tvende

Klager fra Apothekerne i Reykjavik og Ofjords Han-

delssted, for Ministeriet besværet sig over det i be-

meldte Amt sig udbredende hombopathiske Qvaksalveri,

og det dermed i Forbindelse staaende ulovlige Udsalg

af homoopathisk Medicin, saavelsom over, at Amt-

manden i fornævnte Amt formentligen ikke har ydet ham
tilstrækkelig Assistance i den omhandlede Sag, hvor-

hos han, næst at bemærke, at det er ham umuligt at

efterkomme den til ham i Ministeriets Skrivelse af 19. x

Juli f. A. rettede Opfordring til at reise til Nordlandet,

for personlig at anstille en Undersøgelse af den homoo-

pathiske Medicin, samt at en saadan overhovedet ikke

kan tinde Sted i Nordamtet af Mangel paa de dertil

fornodne Apparater, har anholdt om, at saafremt de

hombopathiske Qvaksalvere, mod Forventning, fremdeles

bor tolereres der i Landet, samt have Ret til, som

hidtil, uhindret at bestille deres Medicin fra Danmark

eller Udlandet, det da maatte blive dem paalagt, at

forevise denne Medicin for Landphysikus i Reykjavik,

som da selvfølgelig maatte være berettiget til at under-

soge sammes Beskaffenhed.

Foranlediget heraf skulde jeg, efterat der, i Hen-

hold til det af Landphysikus i Slutningen af hans An-

dragende derom yttrede Onske, har været givet det

kgl. Sundheds-Collegium Leilighed til at yttre sig over
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1857. Sagen, tjenstl. anmode Hr. Stiftamtmanden om behgl.

31. Marts, at tilkjendegive Landphysikus Hjaltelin, at Ministeriet,

med Hensyn til den nuværende mangelfulde Medicinal-

indretning i Island og den Tilboielighed, der, som Folge
j

deraf, er hos de islandske Domstole til at vise Indul-

gents mod dem, der tiltales for Qvaksalveri, bar an-

taget, at en Retsforfølgning ikke vilde fore til Noget,

naar der ikke kunde paavises bestemte Tilfælde, hvori
^

Vedkommende havde foraarsaget Skade, eller sat No-
j

gens Liv eller Helbred i Fare, og at den af ham be-
\

gjærte almindelige Conh'scation af de homoopathiske i

Lægemidler ei heller fandtes at kunne effectueres uden
j

foregaaende Undersogelse, men at Ministeriet iovrigt

herved ligesaalidt har tilsigtet at autorisere det homoo- I

pathiske Qvaksalveri, som at erklære den homoopathiske
j

Medicinhandel af Uberettigede for lovlig.

Ligesom det derfor blev Amtmanden over Nord-

og Ost-Amtet paalagt, at holde vaagent Oie med Ho-

moopathiens Udovelse, og at drage Vedkommende til

Ansvar, naar farlige Tilfælde m,aatte forekomme, saa-

ledes fandt Ministeriet sig foranlediget til at opfordre

Landphysikus til at foretage en Reise til Nordamtet,

for i Henhold til Instr. af 25. Februar 1824 § 18 at
j

foretage en Undersogelse af de homoopathiske Medika-
j

menter, hvormed der efter hans Angivelse drives Han-

del af nogle Uberettigede. Videre troede Ministeriet

ikke under de tilstedeværende Omstændigheder at burde

gaa. Efter de af Landphysikus meddelte Oplysninger #

maa det nu vel antages, ai der stiller sig betydelige Hin-

driuger iveien for Udforeisen af en saadan Undersogelse i

Homoopathiens Hjem, hvorved dog bemærkes, at den Frygt,

Dr* Hjaltelin har yttret for Modstand fra Amtmand Hav- I

Steins Side, nu vel ansees uberettiget, eftersom denne

i Skrivelse af 11. Juni f. A. selv har foreslaaet, at en

saadan Undersogelse maatte blive foretagen af Land-

physikus, — men, naar Dr. Hjaltelin har foreslaaet,

at Undersogelsen skulde iværksættes paa den Maade, ^
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at det blev de homoopathiske Qvaksalvere paalagt, at 1857.

sende deres Medicin til Landphysikus i Reykjavik, da j l̂ls

kan man ikke andet end finde Betænkelighed ved at

gaae ind paa dette Forslag, deels fordi man derved vilde

anerkjende de paagjældende Personers Berettigelse til

Lægepraxis, deels fordi et saadant Paalæg formentlig ikke

vilde kunne overholdes. Saalænge det nemlig staaer

y Enhver frit, fra Udlandet at anskafte sig et Husapothek af

disse Midler til eget Brug, kan der ikke være Sporgsmaal

om at drage Nogen til Ansvar, blot fordi han er i Be-

siddelse af saadanne Midler, men kun naar han der-

med driver Handel. Beviset herfor vil imidlertid van 1

jskeligen kunne tilveiebringes, da Vedkommende i Regelen

ville foregive, at de have overladt de omhandlede Midler

uden Betaling, og dette Foregivende vil i Almindelighed

blive bekræftet af Modtagerne.

^ Naar der imidlertid maatte foreligge bestemte Data

for, at der virkelig er drevetHandel af Uberettigede

med en saadan Medicin, kan der i slige Tilfælde vel

anvendes den i Instruxen for Landphysikus af 25. Febr.

1824 § 18, cfr. Instr. for Distriktslægerne af s. D. § 17,

foreskrevne Fremgangsmaade, og Medicinen kunde da vel

i saadanne enkelte Tilfælde fordres indsendt til Land-

physikus eller, saafremt det var forbundet med mindre

Besvær, her til Staden til nærmere Undersogelse. lov-

rigt folger det af sig selv, at det staaer vedkommende

Apothekere frit, at anlægge et privat Sogsmaal imod

•# de Paagjældende for Indgreb i deres Næringsvei. —
Justitsministeriet den 31. Marts 1857.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 3
-
AP,iL

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1857 til

samme Tid 1858. FriQriksgåfa den 3. April 1857.
— Islandsk; Original-Gjenpart trykt som Schema paa et.

Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende

1 Tal. Jevnf. Sig. Hansen: „Um verfclagsskrår å Islandi årin

1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" II, 406-
429. Norori V, 41-42.
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1857.

3. April.

60 Capitelstaxt for Norder-Amtet.

Verblagsskra, sem gildir i llunavatns syslu og

i Skagafjarbar syslu fra niibju Mai månabar 1857 til

jafnlengdar 1858.

A. Fri bur peningur.

lagt i 1 hundrab:
1. 1 kyr i fardbgum, ekki yngri

en {n'évetur og ekki eldri en 8

vetra, sem beri fra mibjum Okt.

til Novbr. loka
2. 6 ær, ekki yngri en tvævetrar

og ekki eldri en 6 vetra, lobnar

og lembdar i fardogum 1857,

hver å
3. 6 saubir å hausti, [>révetrir eba

4 vetra eba 5 vetra, hver å

4. 8 saubir å hausti tvævetrir —
5. 12 — veturgamlir —
6. 8 ær å hausti geldar —
7. 10— — mylkar —
8. 1 aburbarhestur i fardtigum,

taminn, ekki yngri en 5 vetra

og ekki eldri en 12 vetra . . .

lagt i 90 ålnir:

9. 1 hryssa, jafngOmul

B. UH, smjOr og t61g.

Jagt i 1 hundrab:
10. 120 pund af hvitri ullu, vel

f)veginni" 1 pd. å
11. 120 pd. af misl. do. do. —
12. 120 pd. af su ru smjori,

vel verkubu — '

13. 120pd.aft61g, velbræddri —
C. Tévara af ullu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 pd. hespugarns, og sé 3 eba

4 eba 5 eba 6 hespur i pundi,
haldi hver 1 1 skreppur, en hver
skreppa 44 [)ræbi . . . 1 pd. å

15. 60 por eingirnis-sokka, 1 par å
16. 30 pOr tvinnabands gjaldsokka

1 par å
17. 120 por tvi'jiumlabra sjdvetlfnga

1 par å
18. 20 eingirnis pejsur . . . hver å
19. 15 tvinnabands gjaldpeisur

20. 120 ålnir gjaldvobar vabmåls,
ålnar breibs 1 al. a

21. 120 ålnir gjaldvobar einskeptu,

sem er alin eba 5 kv. å breidd

1 al. å

rikis-

mynt
hundrab alin.

id. rd. sk. sk. sk.

37 70 37 70 80

! 4 31 25 90 21

6 50 89 12 31 %
4 83 38 88 31

3 37' .a 40 66 32 7

a

4 37 35 8 28
2 76 27 88 22 \'g

19 8 19 8 lb}J%

1 X
» lo

% 32 40 1) 32
n 26 32 48 26

• 23 28 72 23
20 25 n 20

1 »> )> u

» 24'
/9

15 30 12

•i 31 9 66 8

i 9 11 24 9
»> 72 15 12
l 5 15 75

n 40

v

50 60

• 29 36 24 29

t

>

>

• I i I
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

- D. Fis kur.

lagt i 1 hundrab:
6 vættir af saltfiski . 1 vætt å
6 do. af h5ibum fisk i —
6 do. af småfiski • .

—
6 do. af isu —
6 do. af håkalli hertum —

E. Ly s i.

lagt f 1 hun drat):

1

1

1

1

8 pottar å

1 fjorb. å

38.

39.

40.

41.

42.

43.

tunna hvallysis . .

do. hak allslysis

do, sellysis . . .

do. [>orskalysis

F. Skinnav ara.
lagt { 1 hundrab:
4 fj6ro. nautskinns .

6 — kyrskinns ... —
6 — hrossskinns . .

—
8 — saubskinns, af

tvævetrum saubum og
eldri —
12 fj6rb. saubskinns af
åm og veturg. saubum —
6 Q6rb. selskinns ... —
240 lambskinn (vorlamba) einlit

hvert a
G. Imislegt.

lagt i 1 hundrab

:

6 pd. af æbarduni, vel hreins-

ubura I pd. a

40 pd. af æbarduni, ohreins-

ubum . 1 pd. å
120 pd. af fuglafibri . Ifj6rb.a
480 pd. af fjallagrSsum —
5 åln. 1 dagsverk um heyannir

1 lambsfobur

Mebalverb å hverju hundrabi og
hverri alin i nefndum landaurum
verbur

:

Eptir A, eba

- c, -
- D, -
- E, -
- F, — £ skinnavtfru

i fn'bu

i ullu, smjBri og USlg

i trivtfru af ullu ....
i fiski

i lysi

En raebalverb allra landaura
samantalin og skipt meb 6, syna:
Mebalverb allra mebalverba • • •

r-Amtet. 61

nkis-
mynt

ar

hundrab alin.

ril. sk. rd. sk. sk.

4 12

3 92
3 89

o
3 42

24
23
23
22
20

72
72
54

»

60

20
19
19

li /2

16 V«

» »

1 73
1 69
1 63

M

26
25
24

%

M

39
75
81

B

21

20 Va

20

5 IV«

3 86
3 27 V,

20
23
19

6
OU
69

16

18 73

16

2 34' i 18 84 15

1 57

3 62
19

21

12

84
15 !

/a

17 Vi

6 15 1 12

3 72 22 48 18

3 25
72

• 85 7,.

1 39 1

2

39
36

n

»)

M

12
n

»

»

81 Va

29
17

27

31

31

21

23
25
19

58 !

/2

54
94 l

fr

90
65
69

25' 2

25
17'/*

18 "/i

20 Va

16

•

25 56 20 %

1857.

3. April.

Fri&riksgåfu, 3. dag Aprilmån. 1857.

Havstein.
I umbobi Herra Biskupsins

Daniel Halld6rsson,



62 Cåpitelstaxt for Norder-Amtet.

1857. Cåpitelstaxt for Oefjords og Thingfie Sysseler

^£^- i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1857 til samme

Tid 1858. FriOriksgåfa den 3. April 1857. —
Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halv-

ark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende

Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
4<
Um verolagsskrår å Islandi årin

1856 til 1860" i „Sk^rslur um landshagi å Islandi" II, 406-

429. Norori V, 41-42.

Verolagsskr å, sem gildir i Eyjafjaroar syslu og

i |>ingeyjar s^slu, fra mioju Mai månaoar 1857 til jafn-

lengdar 1858.

rikismynt. hund rab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

A. Nr. 26 33 26 26
' a

2 (fard. 1857) 4 54 27 36 22

69 40 30 32

4 . . . . . . 5 7 40 56 32' 3

61 y* 43 66 85

— 84 '/a 39 4 81

_ 7 • • • • t 2 77 28 2 22%
82 22 82 18Va

. 18 49 24 65V* 19 å
/a

B. Nr. 10 . . . . . . » 32 40 w 82

27'/* 34 36 27' s

22 27 48 22

13 . . . 20 25 » 20

C. Nr. 14 . . . 1 i

29 18 12 W/s
» 16 . . . 34 10 60 8 yp

17 . . . 10 12 48 10

83 17 28 14

19 . . . . . . i 10 16 54 13

86 45 | 36

21 . . . . . . » 29 86 24 29

D. Nr. 22 » c « . . . 4 48 27 21 7«

88 y 2 23 51 19

67 22 18 18

') Rubrikkerne «re fuldstændigen anførte i næst foran an-

førte Cåpitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler

(ovenf. S. 59-61).

m
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D. Nr. 25 3 45 20 78 l&h 3 April

— 26

- 28

- 29

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

Sr. 38

— 89

— 40

— 41

— 42

— 43

Rikismynt.
...i «,t.

Hundrab.
..,1 nV

Alin.

sk.

45 20

Ff CV •

78 ID U

93 17 78 14

1 64 25 *u

-'li

'

73 26 39 *1 121

1 64 25 N 21

F

...... \ 497* 22 707* lo

60 18 48 ID

m/» 21 39 17

79 16 90 1 Q l

1O / 3

787a 14 52 1

1

vj

...... i|| 44 7a 17 54 1 414

3 74 7, 22 63 1 o

6 15 » tovi

57 21 54 1*7
1 /

80 l
/» 12 68 10

14 37 72 30

50 25 • 20

83 « » 16 7*

437* » 1 28

1857.

Mebalverb a hverju hundraoi og hvem alin i

nefhdum landaurum verbuv:

Eptir A, eba i fribu 33.30 26 V2

— B, - 1 ullu, smjori og t6Ig . . 31.69 25V2

— C, - i t6voru af ullu 22.32 V« 18

— D, - i fiski 22.26 18

— E, - i tysi 24.75V* 20

— F, - i skinnavoru 18. 8V» 14V«

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

meb 6 syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 25 Rd. 40 Sk. [og alin] 20 V« Sk.

Frioriksgåfu 3. dag Aprilmån. 1857.

\ umbobi Herra Biskupsins

Havstein. Daniel Halld6rsson.

Capitelstaxt for Nordermula og Souderinula 3. April.

Sysseler i Oster^Amtet, fra Medio Mai 1857 til
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1857. samme Tid 1858. Fridriksgåfa den 3. April 1857.
3. April. _ Publiceret i Norder-Mula Syssel. — Islandsk: Original-
mø~~^m~—-

Gjenpart trykt som Schema paa et Halvark i Folio, og ved

Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal. Jevnf. Sig.

Hansen: „Um verfclagsskrår å Islandi årin 1856 til 1860" i

„Skyrelur um landshagi å islandi" II, 406—429. Norferi V,

41-42.

Verolagsskrå, sem gildir i Norour-Mula syslu

og i Suour-Mula syslu, fra mioju Mai jnåna&ar 1857

til jafnlengdar 1858.

nkismynt. hundrao. alin.

rd. sk. id. sk. sk.

Nr. 1
1

. . , . , 27 70 27 70 22

2(i'fard. 1857) 4 88 29 48 23 7*

— 29 43 78 35
j

80 V* 46 68 87 «/j

m i

2 48 24 88 »/«

«-» i
52 1

a 44 36 35 '/a

|M 42 'A 34 41 27'/-.

86 22 86 18 1

9 . . . . , 18 79 25 9 /« 20

Nr. 10 31 38 72 31

— 27 33 72 27

12 J . 24 30 24

21 26 24 21

• » » I

15 . . . 20 12 48 10

40 12 48

8'A 10 60 sy«
*

73 Va 15 30 12

19 . . . . . 1 24 18 72

20 . . .
. V. ,.it

• 45 56 24 45

38 47 48
•

38

Nr. 22 . . . ... 4 83 29 18 23 1
/*

23 . . . ... 4 77 28 78 23

77 28 78 23

94 23 84 19

. . 8 25 19 54 15Vi

!

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler (ovenf. S. 59-61).
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rfkismynt. hundrafc. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

H » •

1
1 -do 21
1
1

Olcl O A W/a
1
1 4o 48 18

4 7o /v
il

lp
A4 /i 1/ 19' a

& 17 1 o 13 1

i

1I %jO f'J
Q9

1
I

A il4y 1 o 14

3 82 23 12
i \ i /

18 !
/a

» 7 17 48 14

QO Q 1 Aa l8'/v

» 1 ii i)

51 42 86 34

n

1

il

2

1

»

i)

• i>

il

197a

1 28 li li 25

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

P. Nr. 31

— 82 .

— 88

— 84

— 35 •>•«•«
— 88

— 37

G . Nr. 38

~~ 39 . . • •

— 40.

— 41

— 42

— 43

Meoalvero a hverju hundraoi og hverri alin i

nefndum landauruni verour:

EptirA, eoa i frftm 35.83

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 32.18

— C, - i tovitfu af ullu 24.741
/«

— D, - i fiski 26. 5

— E, - i lysi 23.52

— F, - i skinnavoru 19.31 V*

1857.

3. April.

28 V«

26

20

21

19

15V2

En meoalvero allra landaura saniantalin og skipt

meo 6 sjim meoalvero allra meoalveroa
[hdr.] 26 Rd. 92 Sk. [og alin] 21*/* Sk.

Frioriksgåfu 3. dag Aprilman. 1857.

f unibooi Herra Bisknpsins

Havstein. Daniel Halldorsson.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- 7. April

steriet, ang. Ordningen afPostskibets Tonre til Island.

Khavn den 7. April 1857. — isi. Copiebog J857,

xrn\ b. s



66 Justitsmin. Skriv. ang. Postskibet.

1857. I behgl. Skrivelse af 28. f. M. har Udenrigsmini-

IT^aTT steriet, dertil foranlediget af en indkommen Begjæring

fra Handelshuset John Ritchie & Co. i Peterhead, ud-

bedet sig Underretning meddelt om Postskibsfarten

mellem Kjobenhavn og Island.

Foranlediget heraf undlader man ikke herved tjenstl.

at meddele, at ifolge et med Handelshuset F. E. Pe-

tersen & Co. her af Staden under 20. April 1853 op-

rettet Certeparti om Befragtning af Skonnerten »So-

loven« som Postskib mellem Kjobenhavn og Island i

Qvinqvenniet fra 1. April 1853 til 31. Marts 1858, er

Skibets Bestemmelse at afgaa hvert Aar omtrent den

15. April, 1. Juli og 1. Oktober fra Kjobenhavn til

Reykjavik i Island, og tilbage fra Reykjavik til Kjo-

benhavn omtrent den 25. Mai, 15. August og 1. Marts,

samt derhos omtrent den 15. November fra Reykjavik

til Liverpool og derfra tilbage til Reykjavik omtrent

den 1. Januar. — Justitsministeriet den 7. April 1857.

ii. April. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

' over Vester-Amtet i Island, ang. Forslag til Reform

af det islandske Postvæsen. Kkavn den 11. April

1857. — Isl. Copieb. 1857, Nr. 154. — Islandsk: Ti6-

indi um stj6rnarmålefni Islands I, 165—166.

Som Hr. Amtmanden bekjendt, har det i Aaret

1855 afholdte Althing indgivet en allerunderd. Petition

om, at et Udkast til Lov eller Reglement angaaende

en Forandring i Postvæsenets Indretning paa Island

maatte blive udarbeidet og forelagt det næst sammen-

trædende Althing, og at de nuværende regulaire Post-

toure forelobigen, indtil den foronskede Reform kunde

komme i Gang, maatte blive saaledes forogede, at der

i Forbindelse med Postskibsfarterne fandt 4 regulaire

Postforbindelser Sted mellem Reykjavik og Nord- og

Ost- samt Vest- Amterne, hvorved 1 regulair Posttour

vilde blive tilfoiet for Nord- og Ost-Amtets og 3 Post-
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toure for Vest-Amtets Vedkommende, samt at derhos 1857.

tillige Indenamtspostgangen i Vester-Amtet inaatte blive 11. April,

saaledes foroget, at der gaae 4 å 6 regulaire Posttoure
^~~^m—'

fra Amtmandsboligen til de forskjellige Sysseler i

Vester-Amtet.

Medens der nu paa Grund af den noie Forbindelse,

hvormed Postvæsenet paa Island staaer med Postfor-

bindelsen mellem dette Land og Danmark, ikke kan

tages nogen endelig Bestemmelse om, hvorledes Jxii.pt

bor indrettes, forinden denne har fundet sin endelige

Ordning, hvortil der imidlertid vil hengaae længere Tid,

maa Ministeriet derimod ansee det for særdeles paa-

trængende, at de hidtil værende regulaire Posttoure

paa Island forelobig blive forogede, overeensstemmende

med Althingets gjorte Indstilling; ligesom man derfor

allerede har foranstaltet, at der er oprettet en fjerde

Posttour mellem Reykjavik og Ofjord, saaledes skulde

Ministeriet tjenstl. have Hr. Amtmanden anmodet om,

efter forudgaaet Brevvexling eller Conference med Stift-

amtmanden, at tage under Overveielse, om den af Al-

thinget i Forslag bragte forogede Postgang mellem

Reykjavik og Stykkesholm, saavelsom i selve Vester-

Amtet, maatte kunne iværksættes med de nu tilstede-

værende Pengemidler, og i bekræftende Fald at træffe

den i saa Henseende fornodne Foranstaltning, overeens-

stemmende med de af Dem i Skrivelser af 8. Februar

1850 og 26. Januar 1852 derom fremsatte Forslag med

de Modificationer, som ere nodvendige for at sætte

Posterne i Forbindelse med Postskibets senere bestemte

Afgangstider.

Hvad Udgifterne til de her omhandlede udvidede

Postforbindelser angaaer, undlader man ikke at be-

mærke, at Hr. Amtmanden har i fornævnte Skrivelse

af 8. Februar 1850 opgivet, at hver Posttour mellem

Stykkesholm og Reykjavik vil koste 12 Rd., og at de

tre nye Posttoure fra Stykkesholm til Sysselmændene

i Dala, Bardastrands og Isafjords Sysseler i det Hoieste

5*
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1857. ville andrage 60 Rd. Foies nu hertil, at den i Deres

11. April. Skrivelse af 26. Januar 1852 omhandlede Bipost til

" Stranda Syssel, for 3 Toure, i det Hoieste vil medfore

en Bekostning af 30 Rd., vil den hele Udgift saaledes

belfibe sig til c. 126 Rd., men heraf vil, efter hvad De

har antaget, omtrent Halvdelen kunne ventes dækket

ved Portopenge, og den virkelige Meerudgift vil saaledes

kun andrage mellem 60 og 70 Rd. aarlig. Da nu Ud-

gifterne ved det islandske Postvæsen efter en i Aaret

1855 hertil fra Stiftamtmanden indkommen Opgjorelse

efter Gjennemsnit af 5 Aar havde oversteget Indtægt-

erne med kun 400 Rd., vil der, naar man beregner,

at den senere tilkomne nye Posttour til Nordlandet

koster 60 Rd., dog være tilbage ca. 40 Rd. af de til

Postvæsenet ved Finantsloven bevilgede 500 Rd., og

foies nu hertil, at de Udgifter, som hidtil ere blevne

anvendte til 2 Extraposttoure fra Stykkesholm til

Reykjavik, og til 1 Extraposttour fra Stykkesholm til

Isafjord, vilde blive besparede, naar den ommeldte

forogede regelmæssige Postforbindelse tilveiebringes,

samt at muligen ogsaa den ene Posttour fra Skapta-

fells Syssel til Eskefjord kan bortfalde, er det ikke

usandsynligt, at den foreslaaede Udvidelse af Postgangen

i Vester-Amtet vil kunne iværksættes med de allerede

forhaanden værende Ressourcer. Skulde det imidlertid

vise sig, at disse Calculer ikke maatte holde Stik,

maa man have Hr. Amtmanden anmodet om, snarest

muligt hertil at indgive et motiveret Forslag om, hvor

stort Tilskud der i denne Henseende vilde behoves. —
*

Justitsministeriet den 11. April 1857 *.

') Under samme Datum har Justitsministeriet skrevet til

Stiftamtmanden, og tilstillet denne en Gjenpart af den

ovenanførte Skrivelse, samt forlangt hans Yttringer, „om
der ikke maatte være Anledning til at lade en af Post-

tourene fra Skaptafells Syssel til Eskefjord for Fremtiden

bortfalde", isl. Copieb. sst. Nr. 155.



Kgl. Resol. ang. Landvæsens-Elev.

Kongelig Resolution ang. Understøttelse for 1857.

en Landvæsens-Elev fra Island. Christiansborg don u. April:

14. April 1857. — Isl. Depatfe. Forest. og Resol. Prot.

1857, Nr. 15. — 1 Forestilling 8. April andrager Justitsmini-

steren (SimonyJ, at Landhusholdnings-Selskabet har med An-

befaling indsendt en Ansogning fra Friobjorn Bjbrnsson om

uen Understottelse af 80 å 100 Rd. til Fortsættelse af sin

landoeconomiske Uddannelse, navnlig ved til Sommer at fore-

tage Reiser, for at besOge gode Avlsbrug i Jylland og derved

fortJge sin Erfaring, samt for at gjftre sig bekjendt med Eng-

vandingsanlæg". — Ilttlge Proprietair Krarups Erklæring havde

han udviist en saadan særdeles Flid og Eftertanke i den Tid,

han har deeltaget i det theoretiske Vintercursus paa Skibild,

at han antoges at ville have megen Nytte af en saadan Reise,

og som Beviis paa den Dygtighed, han allerede i kort Tid

havde erhvervet sig, anfores, at han allerede havde faaei

Tilbud om en Forvalterpost paa Tanderupgaard hos Proprie-

tair Leth, der ligeledes havde anbefalet hans Ansogning.

Ministeren indstiller derfor:

»at Islænderen Friobjorn Bjbrnsson i indbeineldtc

Oiemed allern. maatte bevilges en Understottelse af

80" Rd. af Renterne af den ved allerh. Resolution af

25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for Is-

land »>.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 14.

April 1857 1,

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1 5. April.

over Island, ang. Undersfigelse af Havnen ved

Reykjavik. Khavn den 15. April 1857. —
Afskrift af Originalen i Stiftamts-Archivet. Isl. Copieb. 1857,

Nr. 156.

'3 Ved Justitsministeriets Skrivelse 18. April meddeles det

kgl. danske Landhusholdnings-Selskab Indholdet af denne

Resolution, og Pengene anvises Selskabet til Udbetaling.

Jsl. Copieb. 1857, Nr. 160.
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1857. * Efter at Justitsministeriet, i Anledning af det med
5. April. Hr. Stiftamtmandens behagel. Skrivelse af 13. Novbr.

f. A. hertil indsendte Andragende, hvori Havnecommis-

sionen i Reykjavik paany har anholdt om, at der til

Sommer maatte blive opsendt en i Vandbygningsfaget

kyndig Mand, for, efter en noiagtig Undersogelse af

Lokaliteterne, at udarbeide Forslag til de Forandringer,

som kunde være at iværksætte ved bemeldte Kjbbstads

Havn, atter havde udbedt sig Indenrigsministeriets Med-

virkning til Opnaaelsen af det saaledes af Havnecom-

missionen udtalte Onske, har bemeldte Ministerium nu

fremsendt en fra Justitsraad, Vandbygningsinspecteur

Carlsen over Sagen indhentet Erklæring.

Af bemeldte Erklæring, som i Gjenpart vedlægges,

vil det behagel. erfares, at det vel vilde være muligt at

bevæge en for Tiden her i Staden bosat Civilingenieur

Fischer til at paatage sig det ommeldte Hverv imod

en Udgift af ialt imellem 4 å 600 Rd., men at Justits-

raad Carlsen har henpeget paa, at Sagen muligen kunde

ordnes paa en mindre bekostelig og dog paa en hen-

sigtsmæssig Maade, naar vedkommende lokale Autori-

. teter ville lade forfatte og hertil oversende en fuld-

stændig, af et detailleret Kort ledsaget, Beskrivelse

over de paagjældende Lokaliteter og de Mangler, som

maatte onskes afhjulpne, saavidt muligt tillige med An-

givelse af Maaden, hvorpaa man antager, at dette kan

skee. Paa et saadant Grundlag formener han, at en

Plan her maatte kunne udarbeides, og naar det da maatte

vise sig, at de med Anlægget forbundne Omkostninger

kunde udredes, men der endnu maatte være nogen Tvivl

tilbage om Planens Hensigtsmæssighed, vilde det være

tidsnok at sende en Techniker til Stedet selv, for at

hæve denne Tvivl.

Da Justitsministeriet anseer det for sandsynligt,

at Autoriteterne paa Island ville folge den saaledes an-

viste Vei til Sagens Ordning, har jeg, for at lette og

fremskynde denne, ladet udarbeide efter de bedste
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Originalkort i det herværende kgl. Sokort-Archiv et 1857.

Copiekort i forstørret Maalestok over Reykjavik Byes rr^T^T
) * ) . A p ri 1

nærmeste Omgivelser fra Søsiden, og idet jeg herved

fremsender dette til mulig Afbenyttelse, skulde jeg, for

det Tilfælde, at Havnecommissionen i Reykjavik dog

endnu inaatte foretrække at faa den forommeldte Tech-

niker opsendt allerede i tilstundende Sommer, udbede

Ministeriet derom underrettet saa betids, at han i for-

nødent Fald kan afreise med det den 1. Juli herfra

afgaaende Postskib. — Justitsministeriet den 15. April

1857.

Kongelig Resolution ang. Nedlæggelse af Kirken 17. April

paa Eyjardalsaa, og* Mageskifte af Præstegaarden

med Halldorstaflir. Christiansborg døn IT. April

1857, Isl. Departem. Forest. og Resol. Prolok. 1857,

Nr. 17. — I Forestilling til Kongen 14. April foredrager Mi-

nisteren for Kirke- og Underviisningsvæsenet (Hallj, at Sogne-

bønderne i Eyjardalsaa Præstekaki i Thingøe Provsti have i

et af Islands Stiftsøvrighed til Ministeriet indsendt Andragende

anholdt om, at der maatte bevirkes kongelig Tilladelse til, at

Præstegaarden Eyjardalsaa med tilhørende tvende Hjaleier,

Hh'oarendi og Hvarf, af Dyrhed tilsammen 12 Hundreder,

maa mageskiftes med Gaarden Halld6rstaoir, af Dyrhed 16

Hundreder, at Kirken paa Eyjardalsaa aldeles nedlægges, men

at Annexkirken Lundarbrekka for Fremtiden bliver den eneste

• Kirke i Sognet, samt at Præstegaarden Eyjardalsaa med til-

liggende tvende Hjaleier Hh'oarendi og Hvarf, samt Gaarden

Arndi'sarstaoir, henlægges under Nabosognet Lj6savatn og de

øvrige 4 Gaarde i Eyjardalsaa Kirkesogn, nemlig Sandhaugar,

Kålfborgarå, Brenniås og Heioarsel under Lundarbrekka.

Som Motiv til denne Forandring anføres i Andragendet

de els Gaarden Eyjardalsaas uheldige Beliggenhed i en Udkant

af det 5 Mil lange Sogn, en Afstand, der, da Veiene, der føre

til samme, tillige ere meget besværlige og om Vinteren næsten

ufremkommelige, gjør Samfærdselen imellem Præst og Menighed

yderst vanskelig, hvorimod Gaarden Halldorstaoir ligger om-

trent midt i Sognet i en for Samfærdselen langt gunstigere

Egn, — de el s den Omstændighed, at sidstnævnte Gaard ogsaa
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1857. i oekonomisk Henseende er mere fordeelagtig for Præsten, da

17. April, dens Jorder ere lettere at dyrke, og Udmarkerne mere græs-

^-"•w rige, ligesom den ogsaa har et efter islandske Forhold ikke

ubetydeligt Tilliggende af Skov. Hertil kommer endnu den

Omstændighed, at, naar Lundarbrekka Kirke tillige, som fore-

slaaet, bliver Sognets Hovedkirke, vil Præsten fra Halld6r-

staoir kun faa en kort og ikke besværlig Vei til Kirken.

Hvad Nedlæggelsen af Eyjardalsaa Kirke angaaer, da er der

for samme anført, foruden dens uheldige, afsides Beliggenhed,

tillige den Omstændighed, at Kirkebygningen er en lille og

gammel Bygning af Græstorv, der tilmed ikke er i Besiddelse

af tilstrækkelige Midler til sin Vedligeholdelse, medens Kirken

paa Lundarbrekka er en ny, solid Bygning af Tfjmmer.

Eierne af Haild6rstaoir, til hvilke Supplikanterne forinden

have henvendt sig angaaende Sagen, have i en Andragendet

vedlagt skriftlig Declaration erklæret sig villige til at indgaae

paa det foreslaaede Mageskifte paa følgende Betingelser,

1. Eierne af de 3
4 Dele af Gaarden forpligte sig til at

afstaae deres Andeel, 12 Hundreder af samme, for hele Gaarden

Eyjardalsaa med fornævnte tvende Hjaleier, saaledes at de sæd-

vanlige Huse og alt cJvrigt Tilbehor følge hver især af Gaardene,

med Undtagelse af de til samme hørende Qvilder, hvilke paa

begge Sider skulle folge de fratrædende Eiere. Endvidere for-

pligte de sig til at erlægge som Vederlag, ifald det ommeldte

Mageskifte maatte komme i Stand, et BelOb af 400 Rd. Rigs-

mynt. Endelig stille de som en udtrykkelig Betingelse for

Iværksættelsen af det hele Arrangement, at Kirken paa Eyjar-

dalsaa snarest muligt sføifes.

2. Eieren af den resterende */< Deel af Gaarden Halld6r-

sta&ir forpligter sig til at afstaae sin Andeel, 4 Hundreder,

imod at oppebære de foranforte 400 Rd., som hans Medeiere

have tilbudt at give som Vederlag, foruden deres Andeel af

Gaarden.

Ligeledes har Eieren af Kirken paa Lundarbrekka er-

. klæret, at han ikke .vil have Noget imod, at denne for Frem-

. tiden bliver Sognets Hovedkirke, dog paa den Betingelse, at

han som Vederlag for de Udgifter, der derved ville paaføres

ham, deels fordi han i saa Fald rimeligvis vil blive nbdt til

at gjttre Kirken stttrre, deels paa Grund af den derved forbgede

Færdsel af Folk og Heste over hans Jorder, maa erholde den

gamle Kirkebygning paa Eyjardalsaa tilligemed denne Kirkes

l •
1



Kgl. Resul. ang. Eyjardalsaa Præstekald. 73

Pprtiøn, der beløber sig til ca. 70 Rd. Endelig har ugsaa 1857.

Præsten i Thoroddstao Kald givet sit Samtykke til, at Gaarden 17. April.

Eyjardalsaa med dens tvende Hjaleier og Arndi'sarstaoir hen- — •

lægges under hans Annexkirke Lj6savatn, dug, efter derom

truffen Overeenskumst med nærværende Præst i Eyjardalsaa Kald,

paa den Betingelse, at Bebuerne af bemeldte Gaarde, hvis de

maatte ønske det, henvende sig til sidstnævnte Præst med

Hensyn til Ministerialia.

Andragendet er derhos, foruden at det i alt Væsentligt er

overensstemmende med en Indstilling, sum i Aaret 1854 blev

gjort af en i Thingø Pruvsti nedsat Cummissiun til at tage

under Overveielse, hvorledes Præstekaldene sammesteds maatte

kunne forbedres, tillige i Et og Alt tiltraadt saavel af Præsten

i Eyjardalsaa, som af vedkommende Provst, der selv tidligere

i en lang Aarrække har været Præst i bemeldte Kald, og alt-

saa er nøie bekjendt med sammes Forfatning.

Ligeledes har en Commission, som af Synoden i Island

er nedsat i Reykjavik til at tage Spbrgsmaalet om de islandske

Præstekalds Forbedring under Overveielse, og til hvis Be-

dømmelse Andragendet med samtlige Erklæringer og Oplys-

ninger har været indsendt, erklæret Forslaget i det Hele for

hensigtsmæssigt og bifaldsværdigt, ligesom ogsaa Stiftsøvrig-

heden har ledsaget samme med sin ubetingede Anbefaling.

Ikkun een Stemme har hævet sig imod den her omhandlede

Foranstaltning, og med temmelig stærke Udtryk fraraadet

samme, det er en Bonde i selve Sognet, der gjentagne Gange

har tilskrevet Biskoppen i denne Anledning. Stiftsøvrigheden

har imidlertid forment, at der saa meget mindre kunde tages

Hensyn til de saaledes fra denne enkelte Mand fremkomne

Indvendinger, der nærmest gaae ud paa, at der for Tiden haves

et større Kreaturhold paa Eyjardalsaa end paa Halld6rstaoir,

hvilket dog kun gjælder om Ko- og Hestehold j medens det

derimod er oplyst, at sidstnævnte Gaard er meget bedre skikket

tilFaareavl end Gaarden Eyjardalsaa, — som det, efter hvad

der under Sagen er fremkommet, maa antages, at den om-
meldte Bonde ikke er ganske uinteresseret i -denne Sag, efter-

som det erfares, at han har søgt at kumme i Besiddelse af en

£)eel af Gaarden Halld6rstaoir.

Da ifølge det Ovenanførte samtlige Autoriteter i Island

have været enige i at ansee den ommeldte Foranstaltning for

at være i det paagjældende Præstekalds Interesse, og der ikke

skjønnes at være Noget at erindre imod den Maade, hvorpaa
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1857. Sagen er foreslåaet ordnet, indstiller Ministeren i Overeens-

ft April, stemmelse med Stiftsøvrighedens Forslag

:

1. at Præstegaarden Eyjardalsaa i Thingo Provsti,

med tilhørende Hjaieier Illioarendi og Hvarf, maa

mageskiftes med hele Selveiergaarden Halldorstaoir,

som derefter bliver Præstekaldets Eiendom og den -

til Præstens Bolig bestemte Gaard, saaledes, at de

sædyaulige Huse folge enhver af disse Gaarde mod

billig Aabod, saavidt dette maatte behoves, men at

der ved Mageskiftet ingen KviJder folge med Jordene,

hvorimod de paa Eyjardalsaa værende tre Qvilder lægges

til Gaarden Halldorstaoir.

2. at den paa Eyjardalsaa værende Kirke ned-

lægges, og Annexkirken Lundarbrekka for Fremtiden

bliver Sognets eneste Kirke, imod at Eieren af sidst-

nævnte Kirke paatager sig at være ansvarlig, ikke

alene for dennes forsvarlige Vedligeholdelse, men

ogsaa for at Kirken, naar fornodent, paa hans Be-

. kostning gives en saadan Udvidelse, at den til enhver

Tid anstændigt kan rumme hele Menigheden, hvor-

imod han som Vederlag herfor erholder Eyjardalsaa

Kirkes Portion tilligemed den sammesteds staaende

Kirkebygning.

3. at de Gaarde, der hidtil have hort til Eyjar-

dalsaa Kirkesogn, maa fordeles imellem Lundarbrekka

og Ljosavatn Kirkesogne, saaledes, at Gaardene Sand-

haugar, Kålfborgara, Heioarsel og Brenniås henlægges

til Lundarbrekka Sogn, de ovrige Gaarde, nemlig:

Eyjardalsaa med Hjaleierne Illioarendi og Hvarf, samt

Gaarden Arndisarstaoir, til Ljosavatns Kirkesogn.

4. at de Kirken paa Eyjardalsaa tilhorende Orna-

menta og Utensilia enten bortsælges ved offentlig Auk-

tion, og den derfor udbragte Sum efter Biskoppens

Sigende uddeles blandt de fattigere Kirker i Provstiet

eller Amtet, eller at de efter Omstændighederne] samme
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Oiemed uddeles at' Biskoppen uden Auktion, mod 1857.

Qvittering fra de eller den Modtagende. TT^Aprif
[Kongelig Resolution]

:

Indstillingerne bifaldes. — Christiansborg den 17.

April 1857 J
.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden so. April,

over Island, ang. Foranstaltninger imod Skab-

sygdom blandt Faarene. Khavn den 30. April

1857. — Original-Afskrift fra Justitsministeriet. — lsl.

Copieb. 1857, Nr. 202. Uddrag i Tidskrift for Veterinairer

V, 229—231. — Islandsk: Tfoindi um stj6marmålefni

Islands I, 168—176. Jevnf. pjéMlf. IX, 105.

I behgl. Skrivelse af 19. Februar sidsti. har Hr.

Stiftamtmanden meddelt en yderligere Beretning om

den i Sonder-Amtet udbrudte Skabsyge, og tillige frem-

sendt Exemplarer af tvende i Medhold af Ministeriets

Skrivelse af 23. Decbr. f. A. udarbeidede Bekjendt-

gjorelser, angaaende Behandlingen af de af bemeldte

Sygdom angrebne Faar.

Skjondt man ikke af den nævnte kortfattede Be-

retning kan danne sig noget klart Begreb om Tilstanden,

ligesom Beretningen heller Intet indeholder om, hvad

der siden Deres forrige Indberetning fra Lokalautori-

teternes Side i de enkelte Sysseler maatte være fore-

taget til at modarbeide Sygdommen, synes dog deraf

at fremgaae, at denne i enkelte Distrikter, navnligen i

Gullbringu og Arnæs Sysseler, er tiltagen i en for-

uroligende Grad, hvorhos det erfares, at der af Dyr-

lægen ikke havde kunnet anstilles Curforsog paa Grund

deels af Vinterens Strenghed, deels af Mangel paa for-

noden Medicin.

•) De i Forestillingen fastsatte Indstillingspunkter ere med-
delte Stiftsøvrigheden i Island ved Kirke- og Underviis-

nings-Ministeriets Skrivelse 25. April 1857. Isl. Copieb.

1857, Nr. 179 j Islandsk i: Tfoindi um stj6rnarmålefni Is-

lands 1, 167- J68.
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1857. Samtidig hermed modtog Ministeriet udforlige

30. April. Indberetninger fra de tvende andre Amtmænd i Island,

om Tilstanden i Nord- og Oster- saavel som i Vester-

Amtet, hvoraf fremgaaer, at den ondartede Skabsyge,

der siden i afvigte Efteraar har grasseret paa Sonder-

landet, aldeles ikke har naaet til Nordlandet, samt at

den Sygdom, som paa nogle Steder i Vester-Amtet

havde viist sig blandt Faarene, ikke har været af nogen

farlig eller ondartet Natur. Amtmanden i sidstnævnte

Amt har tillige i en senere Indberetning af 3. dennes

meddelt, at medens den Sygdom blandt Faarene, der,

som tidligere meldt, havde viist sig paa nogle Steder

i Vester-Amtet, navnligen i Myra og Hnappadals, og

tillige i en Deel af Snæfellsnes og Dala Sysseler, for

storste Delen var ophort, berettedes det, at der i Borgar-

fjords Syssel herskede en saa ondartet og farlig Faare-

pest, at paa nogle Gaarde enten hele Faarebesætningen

eller den storste Deel deraf var uddod.

Begge de fornævnte Embedsmænd have derfor an-

draget paa, at de kraftigste Forholdsregler maatte blive

trufne til Forebyggelse af Samkvem paa Fjeldfællederne

mellem Sonderlandet og Nord- og Vesterlandet, hvorom

ogsaa Brevvexling sees af dem at være indledet med

Hiv Stiftamtmanden, hvorhos Amtmand Havstein har

yttret den Formening, at der turde være Anledning til,

saafremt Sygdommen fremdeles maatte vedblive at rase

i Sonder-Amtet, at udgive en provisorisk Politianord-

ning, der paabod de skabede Faars Udrydning ved Ned-

slagtning.

Medens nu Ministeriet, navnligen saalænge man

ikke har erfaret Noget om Resultaterne af de af Dyr-

læge Finnbogasen anstillede Curforsog, maa tinde Be-

tænkelighed ved for Tiden at gribe til det af Hr.

Amtmanden anbefalede Middel, nemlig at paabyde

Nedslagtningen af alle smittede og mistænkelige Faar,

og navnligen paa denne Aarstid, da de nedslagtede

Kreaturer ingen Værdi have, ligesom dette ogsaa vilde
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være at gaa videre, end hvad For. 12. Mai 1772 paa- 1857.

byder, vil det derimod være af den allerstorste Vig- 30. April,

tighed, at der i Tide træffes de hensigtsmæssigste
"""^"^

Foranstaltninger til at forebygge Sygdommens videre

Udbredelse, og navnligen til at forhindre, at Faar fra

de smittede Distrikter paa Fjeldfællederne komme sam-

men med Faar fra de Distrikter, der ere frie for Smitten.

Det sikkreste Middel herimod vilde nu efter Mi-

nisteriets Formening være, at det blev aldeles forbudt

de Distrikter, hvor den ondartede Skabsygdom havde

viist sig blandt Faarene, i indeværende Aar at drive

deres Faar op paa Fjeldene, men at det derimod blev

paalagt enhver Bonde, at holde sine Faar under streng

Bevogtning, saaledes, at de ikke kunne komme sammen

med andre Faar. Amtmanden i Vester- Amtet har vel

ved Siden heraf foreskrevet, at der, for at forebygge, at

syge eller smittede Faar fra Borgarfjords Syssel skulle

kunne nærme sig eller komme ind paa de til Myra og

Hnappadals Sysseler horende Fjeldfæl leder, skulle op-

stilles Vagter i Sommer langs med Hvitaaen, hvorhos

han har andraget paa, at Omkostningerne derved, der

anslaaes til ca. 2000 Rd., maae blive forskudsviis ud-

redede af den hos ham indestaaende Beholdning af

Vester- Amtets Repartitionsfond og det Manglende af

Jordebogskassen, imod at Forskudene tilbagebetales ved

Repartition paa Amtets Beboere ; men skjondt Ministeriet

ikke vil modsætte sig Anvendelsen af bemeldte For-

holdsregel, naar Amtets Beboere maatte ansee samme

for betryggende eller hensigtsmæssig efter de tilstede-

værende lokale Forhold, og heller ikke, at Omkostningen

ved bemeldte Foranstaltning afholdes forelobigen paa

den af Hr. Amtmanden foreslaaede Maade, kan Mini-

steriet dog ikke undlade at bemærke, at det neppe kan

ansees muligt ved saadanne Vagter at bevogte Over-

gangene paa storre Fjeldstrækninger, navnligon dem, som

Rangarvalla og Arnes Sysseler have tilfælles med Nord-

landet.
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1857. • For nu at alle herhen horende Sporgsmaal kunne

so. April, blive tagne under noieste Overveielse, og de hen-

sigtsmæssigste Foranstaltninger trufne efter en fælles

Plan for samtlige Amters Vedkommende, maa Mini-

steriet finde det hensigtsmæssigst, at der af samtlige

Amtmænd blev holdten Sammenkomst i dette Foraar,

om muligt forend Faarene dreves til Afretterne, og

idet man antager, at Reykjavik vil være det bekvem-

meste Sted til en saadan Conference, navnligen med

Hensyn til, at man der lettest vil kunne forskaffe sig

de nodvendigste Oplysninger om Sygdommens Beskaf-

fenhed, og om Resultaterne af de af Dyrlægen og hans

Medhjælpere anstillede Curforsog, har Ministeriet ved

Skrivelse af D. D. paalagt Amtmændene over Nord-

og Ost- samt Vester-Amtet, det snareste skee kan,
* t

at begive dem til den nævnte Conference. Skulde be-

meldte' Conference imidlertid, paa Grund af Tidens

Korthed, ikke kunne afholdes inden den Tid, da Faarene

pleie at drives til Afretterne, anseer man det rettest,

at der forelobigen af Amtet udstedes en Bekjendt-

gjorelse til Beboerne af de Distrikter, hvor Sygdommen

maatte have viist sig, hvorved det forbydes dem at

lade deres golde Faar drive op paa Fjeldene, forend

nærmere Beslutning derom er taget i den ommeldte

Conference.

Saafremt det iovrigt maatte vise sig, at der er

grundet Anledniug til at befrygte, at de allerede fore-

skrevne Foranstaltninger ville være utilstrækkelige til

at bevirke Sygdommens Udryddelse, vil Ministeriet have

det owdraget til Amtmændene i Forening at udarbeide

et Forslag angaaende de yderligere Foranstaltninger,

som maatte være at foretage for at modarbeide Syg-

dommen, hvorved da især vil være at tage i Over-

veielse, hvorvidt og i hvilket Omfang Nedslagtning

af de syge Kreaturer bor finde Sted, ligesom ogsaa

Sporgsmaalet om, hvorledes de i Anledning af samtlige

heromhandlede Foranstaltninger medgaaende Omkost-
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ninger ville være at afholde, og vil bemeldte Forslag 1857.

derefter ved den kgl. Coinmissarius være at forelægge
3^lC^Avvr?ir

det i indeværende Aar forsamlede Althing, ligesom

samme ogsaa, naar det af Althinget er vedtaget, vil,

under særdeles paatrængende Omstændigheder og efter

Althingets Indstilling, kunne sættes i Kraft som en

provisorisk Bestemmelse, indtil allerh. Sanction derpaa

maatte kunne erhverves.

Idet jeg endnu bemærker, at det i Ministeriet er

kommet under Overveielse, om ikke een eller flere Dyr-

læger burde opsendes til Island herfra, til Hjælp ved Syg-

dommens Behandling, men da herpaa ikke er andraget af

Lokal -Autoriteterne, og Sygdommen for Tiden kun finder

Sted i nogle Distrikter i Sonder- Amtet, hvor en op-

lært Dyrlæge allerede er beordret til med antagne

Medhjælpere at udfore Curen, og da man endelig,

som for bemærket, endnu ikke har erfaret Noget om

Resultaterne af bemeldte Curforsog, har man troet at

burde afvente nærmere Indberetning og eventuelt For-

slag desangaaende, forend Noget i saa Henseende fore-

tages, skulde jeg slutteligen have Hr. Stiftamtmanden

anmodet om, med Postskibet tilbage at meddele Mini-

steriet en noiagtig Beretning om Tilstanden i hvert

Syssel, især i Sonder -Amtet, saavel som om Resul-

taterne af de af Dyrlægen anstillede Curforsog, saa-

meget mere, som man ikke, saaledes som man havde

ventet, modtog nogen Meddelelse herom med den i Be-

gyndelsen af indeværende Maaned fra Reykjavik eller

Havnefjord retournerende Skibsleilighed. — Justits-

ministeriet den 30. April 1857.

. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 30. April,

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Forholdsregler

i Faareskabssagen. Khavn den 30. April 1857. —
Isl. Copieb. 1857, Nr. 200.

Af Hr. Amtmandens Indberetning i behgl. Skrivelse
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1857. af 4. Febr. sidsti. har det været Ministeriet kjært at

30. April, erfare, hvorledes De ved forskjellige hensigtsmæssige

Foranstaltninger har sogt at modvirke Skabsygens Ind-

trængen og Udbredelse i Nord- og Ost-Amtet. Efter

hvad den nævnte Beretning indeholder, m tia det an-

tages, at den ondartede Skabsyge, der siden i afvigte

Efteraar har grasseret paa Sonderlandet, aldeles ikke

har naaet til Nordlandet, ligesom det ogsaa af tvende

fra Amtmanden i Vester-Amtet modtagne Indberetninger

synes at fremgaae, at den Sygdom, som paa nogle Steder

i bemeldte Amt har viist sig iblandt Faarene, ei heller

har været af farlig eller ondartet Natur, og var iovrigt

bemeldte Sygdom ved indeværende Maaneds Begyndelse

ifolge Amtmandens Indberetning for storste Delen op-

hort. Derimod lyde de med Postskibet, som forst an-

kom hertil den 20. i d. M., modtagne saavel officielle

som private Efterretninger paa, at den ondartede Skab-

sygdom blandt Faarene, som i Vinter har yttret sig

paa flere Steder i Son der-Amtet, fremdeles vedblev at

anrette Ødelæggelser, navnlig i Arnes Syssel og paa

nogle Steder i Gullbringu og Borgarfjords Sysseler.

Af den fra Stiftamtet under 13. Febr. sidsti. udgivne

trykte Bekjendtgjoreise vil Hr. Amtmanden have bragt

i Erfaring, hvad der er bleven foranstaltet til denne

Sygdoms Udryddelse; men da Vinterens Strenghed

indtil Postskibets Afgang havde forhindret Dyrlæge

Finnbogason fra at foretage de befalede Omreiser til

de befængte Steder, havde man til den Tid ikke kunnet

erholde nogen Efterretning angaaende Virkningen af

de foreskrevne Curforsog. Som Folge deraf maa Mi-

nisteriet finde Betænkelighed ved, for Tiden at gribe

til det af Hr. Amtmanden anbefalede Middel, nemlig

at paabyde Nedslagtning af alle smittede og mistænkelige

Faar, navnligen paa denne Aarstid, da de nedslagtede

Kreaturer ingen Værdi have, ligesom dette ogsaa vilde

være at gaae videre, end hvad Forordn. 12. Mai 1772

paabyder.
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Derimod vil det, som af Tir. Amtmanden frem- 1857.

hævet, under foranforte Forhold være af den allerhoieste 80. April.

Vigtighed, at der i Tide træffes de hensigtsmæssigste

Foranstaltninger til at forebygge Skabsygdommens videre

Udbredelse, og navnligen. til at forhindre, at Faar fra

de smittede Distrikter paa Fjeldfællederne komme

sammen med Faar fra de Distrikter, der ere frie for

Smitten.

Det sikkreste Middel herimod vilde det nu, efter

Ministeriets Formening, være, at det blev aldeles for-

budt de Distrikter, hvor den ondartede Skabsygdom

havde viist sig blandt Faarene i indeværende Aar, at

drive deres Faar op paa Fjeldene, men at det derimod

blev paalagt enhver Bonde, at holde sine Faar under

streng Bevogtning, saaledes at de ikke kunde komme

sammen med andre Faar. Amtmanden i Vest-Amtet

har vel ved Siden heraf foreskrevet, at der, for at fore-

bygge at syge eller smittede Faar fra Borgarfjords Syssel

skulde kunne nærme sig eller komme ind paa de til

Myraog Hnappadals Syssel horende Fjeldfælleder, skulde

opstilles Vagter i Sommer langs med Hvitaaen, men

skjondt Ministeriet ikke vil modsætte sig Anvendelsen

af bemeldte Forholdsregel, naar Amtets Beboere maatte

ansee samme for betryggende eller hensigtsmæssig efter

de tilstedeværende lokale Forhold, og være villige til

at udrede de dermed forbundne meget betydelige Ud-

gifter, kan Ministeriet dog ikke undlade at bemærke,

at det neppé kan ansees muligt ved saadanne Vagter

at bevogte Overgangene paa storre Fjeldstrækninger,

navnligen dem, som Rangarvalla og Arnes Sysseler

have tilfælles med Nordlandet.

For nu at alle herhenhorende Sporgsmaal kunne

blive tagne under noieste Overveielse, og de hensigts-

mæssigste Foranstaltninger trufne efter en fælles Plan

for samtlige Amters Vedkommende, maa Ministeriet

med Hr. Amtmanden finde det særdeles hensigtsmæs-

sig B. .6
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1857. sigt, at der af samtlige Amtmænd blev holdt en Sam-

menkomst i dette Foraar, om muligt forend Faarene

dreves til Afretterne, og idet man antager, at Reykja-

vik vil være det bekvemmeste Sted til en saadan Con-

ference, navnligen med Hensyn til, at man der lettest

vil kunne forskaffe sig de nødvendige Oplysninger om
Sygdommens Beskaffenhed og om Resultaterne af de

af Dyrla'gen og hans Medhjælpere anstillede Curforsog,

skulde man tjenstl. have Hr. Amtmanden anmodet om,

det snareste skee kan, at begive Dem til den nævnte

Conference. Skulde bemeldte Conference imidlertid,

paft Grund af Tidens Korthed, ikke kunne afholdes

inden den Tid, da Faarene pleie at drives til Afretterne,

anseer man det ret.test, at der forelobigen af Amtet

udstedes en Bekjendtgjorelse til Beboerne af de Di-

strikter, hvor Sygdommen maatte have viist sig, hvor-

ved det forbydes dem at lade deres golde Faar drive

op paa Fjeldene, forend nærmere Beslutning derom er

taget i den ommeldte Conference.

Saafremt det ibvrigt maatte vise sig, at der er

grundet Anledning til at befrygte, at de allerede fore-

skrevne Foranstaltninger ville være utilstrækkelige til

at bevirke Sygdommens Udryddelse, vil Ministeriet have

det overdraget til Amtmændene i Forening at udarbeide

et Forslag angaaende de yderligere Foranstaltninger,

som maatte være at foretage for at modarbeide Syg-

dommen, hvorved da især vil være at tage under Over-

veielse, hvorvidt og i hvilket Omfang Nedslagtning af

de syge Kreaturer bor finde Sted, ligesom ogsaa Sporgs-

maalet om, hvorledes de i Anledning af samtlige her-

omhandlede Foranstaltninger medgaaende Omkostninger

ville være at afholde, og vil bemeldte Forslag derefter

ved den kongel. Commissarius være at forelægge det i

indeværende Aar forsamlede Althing, ligesom samme

ogsaa, naar det af Althinge t er vedtaget, vil under

særdeles paatrængende Omstændigheder og efter AI-

thingets Indstilling kunne sættes i Kraft som en pro-
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visorisk Bestemmelse, indtil allerh. Sanction derpaa 1857.

maatte kunne erhverves. ^T*T^
Idet jeg endnu bemærker, at de tvende andre Amt-

mænd i Island under D. D. ere tilskrevne det Fornodne

i Overensstemmelse hermed, undlader jeg ikke slutte-

ligen at tilfoie, at det i Ministeriet er kommet under

opsendes til Island herfra, til Hjælp ved Sygdommens

Behandling; men, da herpaa ikke er andraget af Lokal-

autoriteterne, og Sygdommen for Tiden kun tinder Sted

i nogle Distrikter i Sonder- Amtet, hvor en oplært Dyr-

læge allerede er beordret til med antagne Medhjælpere

at udfore'Curen, og da man endelig, som for bemærket,

endnu ikke har erfaret Noget om Resultaterne afbemeldte

Curforsog, har man troet at burde afvente nærmere

Indberetning og eventuelt Forslag desangaaende, forend

Noget i saa Henseende foretages. — Justitsministeriet

den 30. April 1857 K

Justitsministeriets Skrivelse til Krigsministeriet, 9. Mai.

ang. Valget af en Mand til Politibetjent og Ar-

restforvarer i Reykjavik. Khavn den 9. Mai 1857.

— Isl. Copieb. 1857, Nr. 217.

Da der for Tiden er en Post ledig som Politibetjent

og Arrestforvarer i Reykjavik Kjobstad, samt Bud ved

den islandske Landsoverret, og det tillige er bestemt,

med dénne Post at forene Bestillingen som Gymnastik-

lærer ved den lærde Skole i Reykjavik, har Stifts-

') Ved det islandske Departements Skrivelse til Stiftamtmanden

af 2. Mai sendes dette Brev, for, i Tilfælde af at Posten

skulde være gaaet til Nordlandet, at blive afsendt ved

Expres det snareste muligt. Isl. Copieb. 1857, Nr. 205. -

Til Amtmanden i Vester-Amtet afgik en Skrivelse af 80,

April, i alt Væsentligt af samme Indhold som til Amt-

manden i Nord- og Oster-Amtet. Isl. Copieb. 1857,

Nr. 201. *

Overveielse, om ikke een eller flere Dyrlæger burde

6*



84 Justitsmin. Skriv. ang. Politibetjent i Reykjavik.

1857. ovrigheden paa Tsland udbedt sig Ministeriets Medvirk-

9. Mai. ning ti), at der i Besættelsen af fornævnte Bestillinger
~-""~v~"^'

kunde engageres en militair Person, idet bemeldte Au-

toritet derhos har opstillet folgende nærmere Vilkan

r

for Vedkommendes Ansættelse, nemlig:

1) at han rhaa være i Besiddelse af fornodne gym-

nastiske Færdigheder og Oveise i at undervise i Gym-
nastik, og desuden af de Egenskaber, som i Alminde-

lighed udfordres hos en Politibetjent: Omlob, Raskhed,

Conduite, Ædruelighed, samt nogen Færdighed i at skrive;

2) at han som Gymnastiklærer vil have at udfore

Alt, hvad der af Skolens Rektor befales ham i de

Timer, der af denne Embedsmand fastsættes til Gym-

nastik-Underviisningen, hvorimod al hans ovrige Tid maa

staae til Politimesterens Disposition, hvis Ordre han

saaledes i alle Henseender har at adlyde;

3) at han er forpligtet til at forsyne Arrestanterne

med Kost, som da efter Regning vil blive ham godt-

gjort paa anordningsmæssig Maade, saaledes at Be-

talingen ikke maa overstige 2 Mk. om Dagen for hver

Arrestant;

4) Lonnen vil blive folgende:

a) som Gymnastiklærer 200 Rd.

b) som Politibetjent . . . 150 —

c) som Arrestforvarer og Overretsbud . 50 —

samt fri Bolig i Overretshuset, der er

anslaaet til 60 —
5) at Lon og Emolumenter som Politibetjent og

Arrestforvarer samt Overretsbud tilfalde ham den 1ste
r

i næste Maaned efter hans Ankomst til Reykjavik

;

6) at Tjenesten vil kunne opsiges ham med V»

Aars Varsel.

Da Ministeriet antager, at den ommeldte Post

egner sig til at besættes med en Person af Underoffi-

cersklassen, skulde man, næst at bemærke, at den

Ansatte vil kunne vente at erholde fri Passage med

det til 1. Juli næstkommende herfra til Revkiavik af-
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gaaende Postskib, tjenstl. udbede sig Krigsministeriets 1857.

gode Medvirkning til Postens Besættelse med en saa- ~JTTT^
dan Person paa de foranforte Vilkaar. — Justitsmini-

steriet den 9. Mai 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 9. Mai.

over Island, ang. Tilkjfibs-Afgift af Skibe, der blive

islandsk Eienclom. Khavn den 9. Mai 1857 1

.
—

Afskrift efter Originalen i Stiftamts-Archivet paa Island. Isl.

Copieb. 1857, Nr. 224. — Islandsk: Ti'oindi uni stjårnar-

målefni Islands I, 176-177.

Da der ikke paa Island rinder nogen Indregistrering

Sted af der hjemmehorende Skibe, og en saadan For-

anstaltning, etter hvad der i denne Henseende er an-

ført i den med Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse

af 11. August f, A. hertil indsendte Betænkning fra

Byfogden i Reykjavik, Cancelliraad Finsen, ikke heller

tor Tiden hensigtsmæssigen vil kunne indfores paa be-

meldte O, har det, paa dertil af Generaltolddirektoratet

given Anledning, i Justitsministeriet været taget under

Overveielse, hvorledes der maatte kunne fores Kontrol

med, at den i Forordn. 1. Mai 1838 §48ff. paabudne

Tilkjobs- Afgift af Skibe, som fra Udlandet eller inden-

landsk toldfrit Sted, navnlig Altona, erhverves til Eien-

dom paa Island, virkelig bliver erlagt.

Til Opnaaelsen af bemeldte Oiemed er det fundet

Pb'dvendigt, at der gives Indvaanerne i Island Tilhold

°ni, at, naar de onske, at de ommeldte Skibe skulle •

ansees for dansk Eiendom og nyde danske Skibes

Rettigheder, ville de have at erlægge den i Forordn.

1; Mai 1838 § 48 ff. paabudne Tilkjobs- Afgift ved et

a * Monarchiets Toldsteder, i hvis Skibsregister Skibet'

tillige vil være at optage, samt at det tillige paalægges
de islandske Autoriteter, efter hvert Aars Udlob at

fordre alle de Skibseiere, som opholde sig indenfor

3 Kor. 25. Juni 1869, om Skibes Registrering; Justitsmin.

Skriv. l. Juni 1870.
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1857. deres Jurisdiktions Grændser, en Fortegnelse^ over de

^"TTT dem tilhorende Skibe, uden Hensyn til hvor de ere
«/ . I\J ril

.

stationerede, med Opgivelse af disses Drægtighed, af

Skibets Maalebrev og Bielbrev eller Skjode, samt Op-

lysning om, ved hvilket Toldsted i Monarchiet Skibet er

indregistreret. Hvad særligt angaaer de Skibe af 16

Commercelæsters Drægtighed og derunder, som an-

skaffes til Fiskeri og indenlandsk Samfærdsel i Island,

og ifølge Forordn. 1. Mai 1838 § 49 c ere fritagne for

Ti 1 kj ob s -A fgift, saalænge de udelukkende benyttes paa

den an forte Maade, bor Fortegnelsen herom indeholde

fornoden Forklaring, hvis Rigtighed vedkommende Em-*

bedsmand har at bekræfte i den Skrivelse, hvormed

Fortegnelserne tilstilles Amtmanden til videre Indsendelse

til det islandske Departement, ligesom ovennævnte Au-
toriteter endeligen have at paasee, at det i Plak, 23.

Oktobr. 1816 § 2 omhandlede Revers paa Tilkjobs-

Afgiftens Belob bliver udstedt ved Kjob af slige Skibe,

og uopholdelig tilstillet bemeldte Departement.

Ministeriet skulde derfor tjenstl. anmode Hr. Stift-

amtmanden om, behgl. at ville for Sonder-Amtets Ved-

kommende give Byfogden i Reykjavik og de i bemeldte

Amt ansatte Sysselmænd den fornødne Instruktion i

Overensstemmelse med det Ovenanførte. — Justits-

ministeriet den 9. Mai 1857 *.

20. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til den kgl Com-

missarius, Amtmand Melsted, ang*. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island. Khavn den 20. Mai 1857.
— Afskrift efter Originalen. Isl. Copieb. 1857, Nr. 248. —
Islandsk: Uddrag i Tftindi fra alfn'ngi Islendmga 1857,

S. 18— 19. De omhandlede Lovbud i "Vibb. A, S. 65—69.

Ved i Henhold til allerh. Resolution af 10. Novbr.

') Under samme Datum ere ligelydende Skrivelser (mut.

mut.) afgaaede til Amtmændene. Isl. Copieb. 1857, Nr.

225 -226.



Justitsmin. Skriv. ang. Lovgivning. 87

1843 hoslagt at tilstille Hr. Amtmanden, som kongelig 1857'.

Commiss^arius ved Althmget* Exemplarer al' samtlige i 20. Mai.

Aarene 1855 og 1856 tor Danmark udkomne alminde-
-~~^m*—

lige Love, for at Althingets Betænkning kan blive ind-

hentet om, hvorvidt nogen af disse Love maatte egne

sig til Udvidelse til Island, undlader jeg ikke at be-

mærke, at der formentlig ikke kan være Sporgsmaal

om Udvidelse af andre Love end:

1. Lov af 22. Februar 1855, angaaende de tid-

ligere i visse Tilfælde befalede Kundgjorelser i Adresse-

contoirets Efterretninger.

2. Lov af 6. April s. A., hvorved Rentefoden i

visse Tilfælde frigjores og Straffen for Aager for-

andres m. m.
'

3. Lov af 13. Septbr. s. A., om Adgang for

danske Skibsforere til at forhyre fremmede Sofolk, og

4. Lov af 8. Marts 1856, hvorved det paalægges

Hoiesteret at angive Grundene for dens Domme.

Hvad iovrigt disse Love angaaer, skal jeg blot

tiltoie, at det ansees nodvendigt, at Lovbudet Nr. 1

bliver udvidet, da det ellers ifolge den yngre Piakat

af 9. Mai 1855, hvorved Lov 25. April 1850 udvides

til Island, i visse Tilfælde vil være nodvendigt, at Pro-

clamata, Stævninger og andre offentlige Bekjendtgjorel-

ser blive publicerede i Adressecontoirets Efterretninger, —
at det vel maa antages, at den under Nr. 3 anforte

Lov for Tiden er uden praktisk Anvendelse for Island,

men at samme dog muligen kan faa en saadan, naar

Handelsforholdene have udviklet sig mere paa bemeldte 0,

samt — at Ministeriet vel maa holde for, at den under

' Nr. 4 anforte Lov allerede maa ansees gjældende for

Island paa Grund af sit Indhold, men at man dog har

troet at burde henlede Thingets Opmærksomhed paa
v

samme, navnlig med Hensyn til, at Plakat 17. Februar

1847, om Salair til Defensorer for Hoiesteret, er bleven

udvidet til Island ved Plakat 9. Mai 1855.

Forovrigt er det en Selvfolge, at det maa staa
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1857. Thinget frit at tage under Oerveielse, om nogen anden

^(pMal a* ^e Iliedfolgende almindelige Love maatte egne sig

til Udvidelse til Island med eller uden Modifikation. —
Justitsministeriet den 20. Mai 1857.

27. Mai. Plakat ang*. Autorisation af et Handelsted ved

Saudårkrok. Christiansborg Slot den 27. Mai 1857.

— Approberet ved kgl. Resol. 27. Mai 1857, i Isl. Departem.

Forest. og Resol. Protok. 1857, Nr. 26, hvortil slutter sig, som

Bilag, Petition fra AHhinget 3. August 1855, med dansk Over-

sættelse, og Udkast til. Plakaten. Publiceret J857 i Reykjavik

og i Skaptafells Syssel. 1858 paa Vestmanntferne og i Rangår-

valla
>%
Gullbringu og Kjosar, JBorgarfjords, Snæfellsnes, Dala,

Bardastrands og Stvanda Sysseler, samt i alle Sysseler i Nord-

og Oster-Amtet, med Undtagelse af Sb'nder-Mula Syssel ; i

dette sidstnævnte Syssel, samt i Arnes, Myra og Hnappadals

Syssel og i Isatjords Syssel, er den ikke publiceret.

Dansk: Original- Aftryk paa Dansk og Islandsk hos

Schultz, 4 Sider i 4»°. FOrste Side Titelblad, den danske

Titel tfverst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet

Dansk. Anden Side den danske Text med Kongens og Ju-

stitsministerens (Simony's) Underskrifter. Tredie Side den is-

landske Text uden Underskrifter, men med "Verification af

Departementschefen for det islandske Departement:
<t
Samhlj6ba

hinum danska texta, vitnar Oddg. Stephensen". Fjerde Side

blank. - Depart. Tid. 1857, S. 649-651 (med Motiver). —
Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1857, S. 200.

Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text, see

ovenfor. Tffiindi fra alf>ingi Islendmga 1857, Vibb. B, S. 92.

Ti'bindi um stjérnarmålefni Islands l, 188.

Plakat angaaende Autorisation af et Handelsted

ved Saubårkrok i Skagafjords Syssel i Islands Nordaint.

Vi Frederik den Syvende Ae. G. V.: Efter Al-

thingets derom indgivne allerund. Andragende ville Vi

allern. have autoriseret et Handelsted ved Saubårkrok

i Skagafjords Syssel i Islands Nordamt.

Som Folge heraf skal det fra 1. Januar 1858 være

faste Handlende tilladt at nedsætte sig paa bemeldte



Sted under de i Plak. 28. Decbr. 1836 fastsatte Be-

tingelser, ligesom Stedet ogsaa fra samme Tid vil kunne

beseiles af indenlandske og fremmede Spekulantliand-

lere under Iagttagelse af de i nysnævnte Lovbud og

Loven af 15. April 1854 § 3 derom givne Forskrifter.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

27. Mai 1857.

O pib bref um loggildiug verzlunarstabar vib Saufc-

arkrok i Skagafjårbar syslu i Islands Norburamti.

Ver Fribrik hinn Sjoundi <fec. Gjoruin kunnugt

:

Eptir J)egnlegu frumvarpi al^ingis hetir Oss allramildi-

legast Jjoknazt ab loggilda verzlunarstab vib Saubårkrok

i Skagafjarbar syslu i Islands Norburamti.

Fyrir J>vi skal J)ab fra L Januar 1858 vera fasta-

kaupmonnum heimilt, ab setjast ab å tébum stab meb

Nm skilmålum, er segir i opnu bréfi 28. Decbr. 1836,

°g mega einnig fra sama thna innlendir og utlendir

lausakaupmenn sigla {)ångab til verzlunar, |)egar [>ess

er gætt, sem åkvebib er i nefndu lagabooi og i logunum

15. April 1854, 3. grein.

Eptir j)essu eiga allir hlutabeigendur ser {)egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Kristjånsborg 27. dag

Mai-månabar 1857.

Kongelig Bekjendtgjfirelse til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session 1855. Chri-

stiansborg Slot den 27. Mai 1857. — Publiceret 1 857

i Reykjavik By 5 1858 i Gullbringu og Kj6sar, samt i Rångår-

valla Syssel i Sander-Amtet, ligeledes i Snæfellsnes, Dala,

Bardastrands og Stranda Sysseler og i alle Sysseler i Nord-
og Oster-Amtet, med Undtagelse af SOnder-Mula Syssel. 1

denne sidstnævnte samt i Skaptafells, Arnes, Borgarfjords,

tøyra og Hnappadjils og Isafjords Sysseler og paa Vestmann-
" L'me anftjrés den ikke som publiceret.
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1857. Dansk: Originalen gr indheftet med kgl. Resol. 27. Mai

27. Mai. 1857, hvorved den approberes. Isl. pepart. Forest. og Resol.

— Protok. 1857, Nr. 29. Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk

hos Schultz, 16 Sider i d**. Fbrste Side Titelblad, den danske

Titel »verst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelblade!

Dansk. Paa de lige Sider (2—14 ) den danske Text med
Kongens og Justitsministerens (Simony'sl Underskrifter; paa

de ulige Sider (3-15) den islandske Text med Verification af

Chefen for det islandske Departement: uSamhlj6&a hinum

danska texta, vitnar Oddg. Stephensen". Sidste Side blank.

Depart. Tid. 1857, S. 608-613. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857,

S. 190 — 197 (urigtigen anfbrt som udkommen gjennem Inden-

rigsministeriet).

Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text (see

ovenfor). Tf&indi fra alfn'ngi Islendinga 1857, S. 54—58.

Tibincli um stjtfrnarmålefni Islands I, 178—183. — Uddrag i

Nor&ri V, 85—86.

AI Jemaadigst Bekj en d tgj orel se til Althinget,

angaaende Resultaterne af de under dets Mode i 1855

afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne An-

dragender.

Vi Frederik den Syvende &c. Vort tro Althing
m

for Vort Land Island Vor Kongel. Hyldest og Naade!

Vi have af de Forhandlinger, som ere foregaaede ved

Vort Althing i Aaret 1855, med allerh. Tilfredshed er-

faret Vore Althingsmænds redelige Iver for at befordre

Vort og Landets Bedste.

Efterat saavel de Betænkninger, som Vort tro Al-

thing har afgivet over de Samme forelagte Lovudkast,

som og dets ovrige Andragender paa det Noieste ere

bleVne provede, ville Vi herved allern give Althinget

en samlet Oversigt over de Beslutninger, som i saa

Henseende ere blevne tagne.

I. Folgende Anordninger, angaaende hvilke Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænk-

ninger, ere udkomne, nemlig:

1) under 24. Novbr. f. A. Plakat angaaende Ud-

redelsen af de til Iværksættelsen af Loven af 15. April
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1854 om Skibsfart og Handel paa Island fornodne 1857.

Udgifter; * ™ Mai

2) under 6. Januar d. A. Forordning angaaende

Forandring i Forordn, af 8. Marts 1843 om Valgene til

Althinget;

3) under s. D. Plakat angaaende Oprettelsen af

en Bygningscommission paa Ofjords Handelsted;

4) under s. D. Plakat, hvorved Lov* af 5. April

1850, om fremmede Joders Adgang til at opholde sig

her i RigQt, med Modifikationer udvides til Island.

Af disse Anordningers Indhold vil Althinget erfare,

hvorledes de Bemærkninger, der af Samme med Hen-

syn til de foranforte Lovbud have været fremsatte, ere

blevne tagne under noieste Overveielse, og hvorledes

de nævnte Lovbud med Hensyn dertil have modtaget

nogle Forandringer, nærmere Bestemmelser og Tillæg.

Forsaavjdt der derhos af Althinget var andraget

Paa, at Thronfolgelov for det danske Monarchi af

31. Juli 1853 maatte blive oversat og publiceret i

^e t islandske Sprog, samt at ligeledes Lov af 10.

Februar 1854 angaaende en forandret Benævnelse for

den bestaaende Myntfod maatte med et Par uvæsent-
lige Modifikationer blive udvidet til Island, da have Vi,

navnligen med Hensyn til, at disse Love allerede for-

længst maae antages at være publicerede paa Island,

lkke fundet det fornodent at træffe videre Foranstalt-

ning i bemeldte Henseende.

Ffter at den i Aaret 1855 til Reguleringen af den
1 Aarene 1849 og 1850 udforte Jordtaxation i Island

nedsatte Commission nu har tilendebragt det samme
overdragne Hverv, vil det af bemeldte Commission ud-
arbeidede Udkast til en ny Matrikul for Island nu blive

forelagt Althinget til Betænkning.

Medens de i Althingets allerund. Betænkning <5ver

Samme forelagte Udkast til en Communal-Anord-
mng for Island foreslaaede Forandringer i flere væsent-
lige Punkter ere af en saadan Beskaffenhed, at de ikke
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1857. kunne tages til Folge, have Vi paa den anden Side

27. Mai. fundet Betænkelighed ved at lade det nævnte Udkast

uforandret emanere som Lov, og vil det derfor blive

taget under nærmere Overveielse, hvilke Skridt der

kunne være at foretage til Sagens videre hensigtsmæs-

. sige Fremme.

Angaaende Oprettelsen af en Borneskole i Reykja-

vik, hvorom i sin Tid Lovudkast har været Althinget

forelagt, ere der vel for nylig fra Autoriteterne i Island

indkomne nærmere Oplysninger og Forslag; men, da

man ikke har seet sig istand til for Tiden med Be-

stemthed at angive, hvorledes de til Skolens Oprettelse

og Virksomhed fornodne Pengemidler ville kunne til-

veiebringes, vil det være nodvendigt, at der angaaende

dette Punkt tinde nærmere Forhandlinger Sted med

fornævnte Autoriteter, forend Sagen kan paany fore-

lægges Althinget.

II. Med Hensyn til de af Vort tro Althing ind-

givne allerund. Petitioner ville Vi allern. have Folgende

tilkjendegivet Thinget:

1) I Anledning af Althingets allerund. Petition om,

at § 4 i Lov af 15. April 1854 om Skibsfart og Handel

paa Island maatte blive forandret, henvises til den

herom udkomne Lov af 16. Febr. f. A. Derhos er der

under 28. Febr. f. A. udkommen en Bekjendtgjorelse

angaaende Forandring i Kundgjorelse af 4. Decbr. 1854

om Erhvervelsen af islandske Sopas, samt endvidere

under 2. April 1856 en Bekjendtgjorelse angaaende en

Tillægsafgift for visse fremmede Nationers Skibe, naar

de beseile Island; under 7. Juli s. A. en Bekjendt-

gjorelse om, at franske Skibe, som beseile Island og

Færoerne, ere fritagne for den ommeldte Tillægsafgift,

og under 19. Novbr. s. A. en Bekjendtgjorelse af lig—

nendé Indhold med Hensyn til de i Kongeriget Begge

Sicilierne hjemmehørende' Skibe, som beseile Island og

Færoerne, for der at drive Handel.

2) Efter Althingets derom indgivne allerund. Pe-
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'ition have Vi autoriseret et Handelsted ved Sauoår-

kr<Sk i Skagafjords Syssel under Islands Nordamt,

hvorom under D. D. en Plakat er emaneret.

3) Forsaavidt Althinget i en allerund. Petition har

andraget paa, deels at der maatte blive truffen en fore-

løbig Bestemmelse om Forogelse af Postgangen i Is-

land, saaledes at der imellem Frederiksgave og Reykjavik

oprettes en ny Posttour og imellem Stykkisholm og

Reykjavik 3 nye Posttoure, deels at der maatte blive

udarbeidét og Althinget forelagt et Udkast til en Lov

eller et Reglement angaaende Ordningen af Postvæsenet

i Island i det Hele, da er den forstommeldte Foran-

staltning, nemlig Forogelse af Posttourene mellem Ofjord

og Reykjavik, allerede i f. A. bleven iværksat, hvorhos

der ere foretagne de fornødne Skridt til, at ikke alene

Postforbindelsen imellem Stykkisholm og Reykjavik, men
ogsaa selve Indenamtspostgangen i Vestamtet vil, mu-
ligen allerede i indeværende Aar, men i alt Fald i den

nærmeste Fremtid, blive forøget og indrettet i Over-

ensstemmelse med Althingets derom gjorte Indstillinger.

Derimod vil det, da Postvæsenet paa Island, saaledes

som ogsaa af Althinget er udtalt, maa knyttes til

Postforbindelsen mellem Danmark og Island, være nød-

vendigt, at der tages en Beslutning om, hvorledes denne

for Fremtiden vil være at ordne, forend Bestemmelser

kunne udarbeides angaaende Forandring i Postvæsenet

paa selve Island, og da der nu er indkommet et For-

slag om Oprettelse af en Dampskibsfart herfra til Is-

land, er det anseet rettest, at der gives Althinget

Leilighed til at yttre sig herover, forend videre For-

anstaltning trælfes angaaende dette for Island vigtige

Anliggende.

4) I Anledning af Althingets derom iudgivne Pe-
htion er Udkast til en Forordning om Veivæsenet paa
Island blevet udarbeidét, og vil nu blive forelagt Thinget
ti] Betænkning.

5) Med Hensyn til de af Althinget i en allerund.

1857.

27. Mai.
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1857. Petition begjærte Understøttelser til den eller de Mænd,
27. Mai. der maatte oprette Landboskoler i Island, samt til

ubemidlede Elever, der maatte blive optagne i en

saadan Skole, ere Erklæringer blevne indhentede fra

Autoriteterne i Island,, men efter de derved oplyste

Omstændigheder, hvilke nærmere ville blive Althinget

meddelte gjennem Vor Commissarius, vil der for Oie-

blikket ikke kunne foretages Videre til Sagens Ordning,

men iovrigt vil denne fremdeles være Gjenstand for

Regjeringens særdeles Opmærksomhed.

6) .Sagen om Lægevæsenets bedre Indretning paa

Island, hvorom Althinget har indgivet et allerunderd.

Andragende, er saavidt fremmet, af der er Udsigter til,

at sammes endelige Ordning vil kunne finde Sted om

ikke lang Tid, hvorpaa ogsaa Regjeringens Bestræbel-
*

ser fremdeles ville være rettede.

7) Efter at der i Anledning af Althingets allerund.

Petition om, at der maatte foranstaltes 2 eller 3 rets-

lærde Sagforere beskikkede ved Landsoverretten i Is-

land, ere blevne indhentede Erklæringer fra Stiftamt-

manden og Landsoverrettens Medlemmer, saavel an-

gaaende Storreisen af den Understottelse, som i bemeldte

Oiemed maatte ansees fornoden, som med Hensyn til

Sporgsmaalet om, af hvilken Kasse samme kunde være

at udrede, er der ikke fundet Noget at erindre imod,

at der indtil videre constitueres 2 lovkyndige Sagforere

ved bemeldte Overret, hvorhos det er anseet passende,

at der ydes hver af dem et Tilskud af 3 a 400 Rd.

aarlig, men da kun Halvdelen heraf, eller i det Hoieste

350 Rd., kan ventes udredet af den islandske Justits-
|

kasse, og Regjeringen ikke seer sig istand til at bevirke
J

nogen yderligere Understottelse i det nævnte Oiemed,

maa Althingets nærmere Forslag afventes om, hvor-

ledes det Manglende vil være at tilvejebringe.

8) Althingets i en allerund. Petition indgivne An-

dragende om, at § 15 i Forordn, af 26. Januar 1821

" maatte blive ophævet, og at en Læreanstalt for vordende*

r
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uridiske Embedsmænd i Island maatte blive oprettet i

Reykjavik, have Vi ikke fundet Anledning til at gaa

ind paa. v ?- -
•

j y--x-

9) Althingets allerunderd. Petition om, at de ved

allerh. Resolution af 8. April 1844 paabudne Attester

maae, for at blive antagne som gyldige, være udstedte

af Professoren i Oldnordisk ved Kjobenhavns Univer-

sitet, eller af den ved den lærde Skole i Reykjavik

fast ansatte Lærer i Islandsk, er af Os allem. bevilget,

og have- Vi derhos lige allern. bemyndiget Justitsmini-

steriet til nærmere at bestemme Beskaffenheden af den

Prove i det islandske Sprog, som de Paagjældende ville

have at underkaste sig forinden de kunne erholde Attest

om Kundskab i Sproget.

10) Althinget har i en allerund. Petition andraget

paa, at en tydelig og noiagtig Beretning om Collekt-

pengenes Status siden Udgangen af Aaret 1797 maatte

foranstaltes affattet og meddeelt Thinget. Men da Sagen

angaaende Collektpengene, som Althinget engang tid-

ligere har havt Leilighed til at blive bekjendt med,

har fundet sin endelige Afgjorelse ved allerh. Resol.

af 25. Juli 1844, hvorved deres Belob til den Tid fast-

sattes til 28,165 Rd. 24 Sk., er der med Hensyn til

Collektpengenes tidligere Anvendelse ikke fundet nogen

Anledning til at meddele Thinget yderligere Forklaring,

end den, der allerede af den kgl. Commissarius er givet

Thinget i Aaret 1845. Derimod har man ikke troet

• at burde nægte Althinget Oplysning om, hvorledes den

ved den nævnte allerh. Resolution stiftede Understøt-

telsesfond og sammes Renter siden den 25. Juli 1844
ere anvendte, og vil der til den Ende af Vor Commis-

sarius ved Althinget blive dette tilstillet verificerede

Afskrifter af meerbemeldte allerh. Resolution, saavel-

soni af det over Fonden siden dens Oprettelse forte

Regnskab, ledsaget med Opgivende af den Maade,

hvorpaa Kapitalen nu er sikkret og hvor den er be-

dende.
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1857. 11) 1 Anledning af Althingets allerund. Petition

27. Mai. om, at det paalægges Sysselmanden i Skaptafells Syssel
~~m^'~m~~

t at tage Bolig paa et for Sysselets Beboere mere be-

kvemt Sted, er der af Vort Justitsministerium indledet

de fornodne Skridt til en hensigtsmæssigere Ordning '

af det ommeldte Anliggende. Og ville Vi iovrigt, i An-

ledning af nysnævnte Andragende, have Thingets Op-

mærksomhed henledet paa Indholdet af Forordn, af 8.

Marts 1843 § 77, hvorefter Althinget ikke har at be-

fatte sig med Enkeltes Ansøgninger og Besværinger,

men bor henvise disse til vedkommende Autoriteters

Afgjorelse.

Med Hensyn til det af Althinget i sin Tid indgivne

Andragende om, at en Tyendelov for Island maatte

saasnart som muligt blive udarbeidet, har det været

overdraget den i Reykjavik til den islandske Matrikul-

sags Behandling i Aaret 1855 nedsatte Commission at

udfore dette Hverv. Bemeldte Commission har imid-

lertid for nylig indberettet, at der endnu ikke har været

levnet den Tid til, ved Siden af de vidtløftige Arbeider

ved Jordtaxationens Regulering, at faa det omhandlede

Lovudkast udarbeidet, hvorhos den dog har udtalt det

Haab, at det nævnte Lovarbeide vil blive fuldfort endnu

i indeværende Aars Foraar eller Sommer.

Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. med-
• delte Resolutioner, r have Vi udfærdiget denne Vor Kund-

gjorelse, og forblive Vort tro Althing i Kongl. Naade

bevaagen. — Givet paa Vort Slot Christiansborg' den

27. Mai 1857.

Koniingleg augl^sing til aljnngis, um årångur

af J)egnlegum tillogum J^ess og ofcrum uppåstungum a

fundinum 1855.

Ver Friorik hinn Sjoundi &c. sendum Voru trua

aljnngi kveoju guos og Vora!
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Ånægjusamlegt hefir Oss verib, ab sjå |>ab afslorfum

al Jimgismanna Vorra a-rib 1855, hve dyggilega J>eir hafa

kappkostab ab efla gagn Vort og landsins.

Ver hofum vandlega Jåtib l'huga tillogur Inngsins

um lagafrumvbrp J)au, sem undir [>a& vom borin, og

orinur alitsmål j)ess og uppåstungur, og munum Ver

DU allraniildilegast skyra fra, hvab i |)eim efnam hefir

verib af råbib.

h {>essar réttarbætur hafa gjorbar verib um |>au

mal, er Vort trua alj»'ngi heiir sent Oss J>egnlegar til-

logur um:

1) 24. November f. å., opib bref um f)ab, hvernig

greiba skuli kostnab [)ann, *er J)arf til ab frairt fylgja

logum 15. April 1854 lira siglingar og verzlun a Islandi,

2) (3. Januar \). å., tilskipun am breyting å til-

skipun 8. Marz 1843, vibvikjandi kosm'ngunum til al-

fringis. W^^^^^^^^^^^^^^f'^^^^m^.^
3) s. d., opib bref, um nb stofna bygginganefnd å

verzlunarstabnum Akureyri.

4) s. d., opib bref, er logleibir a Islandi, ineb breyt-

ingum, log 5. April 1850, um ab titlendir GyMngar megi

set-iast ab i rikinu.

A rettarbotum |)éssum gétur aljrfngi seb, hversu

ftthugasemdir j>ær, er [mb hefir gjort um lagabob ()au,

er mi vom talin, hafa verib grandgæfilega ihugabar, og

hvernig lagabobum J)essum hefir eptir ))eim verib breytt,

nåkvæmar åkvorbub og aukin.

Auk |)essa hafbi alfnngi farib |)vi å flot, ab rikis-

erfbalogin 31. Jnli 1853 yrbi logb tit og birt a l'slenzku,

°g ab lagabobib 10. Februar 1854, sem breytir nafninu

a nkisbånkamyntinni i n'kismynt, yrbi einnig logleitt

& islandi, meb tveimur småbreytingum. En Oss hefir

ekki |)6tt naubsyn å ab gjora frekari råbstofun i )>essu

e *oi, einkum vegna |>ess retla må, ab lagabob Jjessi séu

tyrir laungu birt a Islandi.

Eptir ab nefnd *su, sem sett var årib 1855 til ab

xru. b. 7
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1857. lagf'æra jarbamatib a Islandi 1849 og 1850, hefir nu

27. Mai. iokib storfilm sinum, verbur frumvarp J)ab, sem nef'ndin

he fir samib til n^rrar jarbabokar fyrir Island, nii borib

undir al[)ingi.

Breytingar f)ær, sem aljnngi i [)egnlegu ålitsskjali

hefir stungib uppå ab gjorbar væri vib frumvarp |mb til

tilskipunar um sveitastjorn å Islandi, er fyrir \mb var

lagt, voru i morgum abalatribum svo lagabar, ab pær

gåtu ekki orbib teknar til greina, en a liinn b6ginn

j)6tti Oss i'sjårverr, ab gefa frumvarpib ut sem Jagabob

eins og Jmb var i upphafi, og verbur jmb Jwi tekib til

nakvæmari yfirvegunar, hvab mi sé tiltækilegast ab gjora,

til ab koma måli J>essu fram.
i

Fra yfirvoldunum å Islandi eru nylega koninar na-

kvæmari skyrslur og uppåstiingur vibvikjandi barna-

8k61a J)eim, sem stofnsetja åtti i Reykjavik eptirfrum-

varpi, sem åbur hefir verib borib undir aljsingi. En af

J>vi menn hafa ekki getab, sem stendur, meb vissu visab

å, hvernig fengib yrbi fé J>ab, sem J)arf til stofnunar

sk6lans og til skolahaldsins, verbur ab skrifast itarlegar

å um [>etta atribi vib fyrrtéb yfirvold, åbur målib verbi

å ny borib undir atyingi.

II. Um J)egnlegar bænarskrår, er Vort tnia al-

l>ingi hefir sent Oss, birtum Ver alJ)ingismonnuin allra-

mildilegast:

* 1) Vibvikjandi jDegnlegri bænarskrå aljnngis um

breyting å 4. grein Iagabobsins 15. April 1854 um

siglingar og verzlun å fslandi, må skirskota til laga,

sem um |)ab eru gefin ut 16. Februar f. å. J>arabauki

er 28. Februar f. å. komin lit auglysing um breytingu

å augtysingu 4. Decbr. 1854 um J)ab, hvernig få megi

islenzk leibarbréf, og ennfremur 2. April 1856 auglysing

um aukagjald fyrir sum
.
utanrikis-skip, sem sigla til

Islands; 7. Juli s. å. auglysing um, ab frakknesk skip,

sem fara kaupferbir til Islands og Færeyja, séu undan

[>egin ab greiba téb aukagjald, og - 19, November* s. å.

auglysing sama innihalds meb tilliti til skipa, sem eiga
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heima i konungsrikinu Sikileyjum og fara kaupferbir til 1857.
r

Islands og Færeyja. 27. Mai.

2) Samkvænit Jjegnlegri bænarskrå aljringis hbfum
~"

Ver Joggilt verzlunarstab vie) Saubårkrok i Skagafjarbar

syslu i Islands Norburamti, og er komib lit um J)ab opib

bréf, dagsett i dag.

3) Alj)ingi hefir i |)egnlegri bænarskrå farib J>vi

fram, bæbi ab postgaungum yrbi tiJ bråbabirgba strax

fjolgab å islandi l)annig, ab nyrri postferb yrbi bætt vib

ruilli Fribriksgåfu og Reykjavikur og 3 nyjum postferbuni

milli Stykkisholms og Reykjavikur, og ab samib yrbi og

lagt fyrir aljringi frumvarp til almennra laga eba reglu-

gjorbar um postmål å Islandi. Hin fyrstnefnda råb-

stofun er {>egar komin å, jiarsem |)egar i fyrra var bætt

vib nyrri postferb milli Akureyrar og Reykjavikur, og

einnig er biiib ab leggja svo undir, ekki ab eins ab

postgaungum verbi fjolgab milli Stykkisholms og Reykja-

vikur, heldur einnig, ab postgaungunum innanamts i

Vesturanitinu verbi fjolgab og komib i lag, samkvænit

l>vi sem aljringi heiir farife frani å, og kemst |)etta ef

til vill å J)egar i år eba J)å innan skamms. En meb

])vi postgaungurnar å Islandi, eins og aljringi hefir drepib

å, verba ab standa i sambandi vib postskipsferbirnar

milli Danmerkur og Islands, |)å |)arf fyrst ab gjora dt

J>ab, hvernig péstskipsferbum J)essum verbi liagab

eptirleibis, åbur en samdar verbi åkvarbanir um, hvernig

postgaungunum a Islandi verbi breytt; og meb J>Vi mi

©i* komin fram uppåstiinga nokkur um, ab koma å gang

gufuskipsferbum héban til Islands, [ni hefir |>6tt rettast,

ftb gefa aljringi færi å ab segja ålit sitt um )x>Ua mal,

&bur en frekari råbstofun er gjorb vibvikjandi Jjessu

målefni, sem er svo mikils varbandi fyrir Island.

4) Eptir bænarskrå al[)ingis hefir frumvarp til til-

skipunar um vegina å Islandi vrrib samib, og verbur nu

borib undir ålit jringsins.

5) Al|)ingi hefir i |)egnlegri bænarskrå farib |)ess å
' e it, ab veittur yrbi styrkur [)eim manni, eba monnum,

7*
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sem vildu stofna jarbyrkjusk61a a l'slandi, og fa-tæk uni

lærisveinum, som vildu gånga a J)ann skola. Hefir nu

ura pjkt mal veriib leitab ålits yh'rvaldanna å Islandi,

m eptir pvi sem par er greint, og sem fulltriii Vor mun

skyra |nuginu gjfirr fra, getur ekki som stendur oroio

gjort meira vib petts. mål, en ab obru leyti mun stjornin

låta ser framvegis vera einkar annt um |mo.

(3) Målib um betri læknaskipun å Islandi, som al-

|)ingi hefir sent |)ognloga hænarskrå um, or nu svo vel

å veg komib, ab Hkindi eru til, ab pvi verbi råb'ib til

lykta åbur langt libur, og mun stjornin framvegis roa

ab pvi oUuni årum.

7) Utaf J)egnlegri bænarskrå aljnngis um, ab tveir eba

plir loglærbir målaflutningsmenn yrbi skipabir vib ytir-

déminn a fslandi, hefir verib loitab ålits stiptamtmanns

og domendanna i yhrddminum ba?bi um Jjab, live mikinn

styrk mundi J)urfa til ab koma |)ossu fram, ogiirhverjum

sjébi harm yrbi greiddur. Nu er ekki neitt j)Vi til f'yri-

stbbu, ab fyrst um sinn verbi settir tveir lbgfrobir måla-

flutningsmenn vib yfirdiiminn, og ålizt hæfilegt, ab hver

J)eirra fåi 3 eba 400 rd. årlegan styrk, en meb pvi ab

helmmgurinn ab eins, eba i mesta lagi 350 rd., verbur

greiddur ur hinum islenzka sakagjaldssjobi
, og par

stjornin ser ekki færi å ab utvega neinn nieiri styrk til

pessa, verbur ab biba eptir itarlegri uppåstiingu fra al-

[)ingi um [>ab, hvernig J)ab verbi fengib, sem å vantar.

8) Oss hefir ekki |)6tt åstæba til ab taka til greina

f>egnlega bænarskrå aljjingis um, ab 15. gr. i tilskipun

26. Januar 1821 verbi numin ur logum, og ab settur

verbi kennsluskéli i Reykjavik handa islenzkum Ibg-

fræbingum.

9) Ver hofum allramildilegast veitt Jjegnlega bæn

aljnngis, um ab vitnisburbir [>eir, sem konunglegur ur-

skurbur 8. April 1844 åskilur, verbi ekki teknir gildir,

nema J>eir séu fra kennaranum i islenzku måli vib hå-

sk61ann i Kaupmannahbfn, eba fra pe'xm fbstum kennara

vib hinn lærba skéla i Reykjavik, er kennir }>ar Islenzku,
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og hofum Ver auk J)essa getio stj6rn domsjnålanna å 1857,

vald, ab åkveba nåkvæmar hvernig prof t>ab skub vera, #7« Mai.

sem menn |)urfa ab standa i Islenzku, åbur en )>eir geli

fengib vitnisburb um ab |peir kunni målib.

10) AlJ)ingi hetir i J>egnlegri bænarskra farib fram

å, ab greinilegur og skipulegur reikningur yrbi saininn

ytir »kollektupemnganau siban um årslok 1797, og

auglystur Jnnginu. En meb l>vi målib um »kollektu-

peningana», sem aljriugib hetir einusinni abur haft tæki-

t'æri til ab kynna ser, er f u II k om l e g a u t k 1 j åb meb

allrahæstum urskurbi 25. Juli 1844, er åkvebur, ab stærb

peninga |iessara sé til [>ess thna 28,165 rd. 24 sk.,

I hefir ekki virzt nein åstæoa til ab gefa Junginu itarlegri
_

'./:

skyrslu um, hvernig »kollektupemngunuin» fyrrum hetir

verib varib, en J)a, sem gefin var Junginu al' konungs-

fulltnia årib 1845. {mråmoti hetir svo virzt, ab ekki

bæri ab neita Jnnginu um skyrslu um, hvernig hjalpar-

sjobi J)eim, sem stofnabur var meb aburnefndum allra-

hæstum urskurbi, og voxtum af honum hati verib varii

siban 25. Juli 1844, og verbur Jiess vegna i J>vi skyni

sent fulltrua Vorum a aljungi stabtest eptirrit af opt-r

I • uet'ndum allrahæsta urskurbi, og somuleibis at reikningi

t>eim, sem saminn hefir verib ytir téban sjob siban hanu
var stofnabur, og verbur um leib skyrt fra, hvernig séb

er fyrir sjobi J^essum og hvar hann er geymdur.

11) Utaf Jiegnlegri bænarskra al|nngis um, ab.

syslumanninum i Skaptafells syslu verbi gjort ab skyldu

i ' ao taka ser absetur a hentugra stab fyrir syslubua en

]
verib hefir, hefir stjorn domsmålanna lagt svo undir, ab

J)essu verbi komib i betra lag. En ab obru leyti viljum

Vfcr leiba athuga jungsins ab innihaldi tilskip. 8. Marz
1843 77.gr., er aljungi eptir henni a ekki ab hata af-

skipti af bænarskråm og kvortunum einstakra manna,

:
heldur visa [)eim til hlutabeiganda yfirvalds urlausnar.

Meo .ti Hiti til ]pess, ab al^ingi hatbi abur bebib um,
a*> samih yrbi ny husstjornarlog fyrir. fsland, svo fljott

sem verba mætti, l>å var }>ab starf falib a hendur nefad
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1857. |)eirri, søm sett var i Reykjavik årifc 1855 til ab lag-

47^ MaT ^æra jar^aniat^- Hefir nu nefnd J^essi nylega skyrt

fra, ab hun vegna hinna iniklu starfa, senj hiin hafbi

ab leysa af hendi vib jarbamatib, han' enn ekki haft

tom til ab semja fyrrtéb lagafrumvarp, en vonar \)6, ab

fru nivarp J^etta muni verba fullgjort t>egar 1 vor eba 1

•

; £ siimar. [
' *u#; ;J-'-^'\

'

•

.-^

"'.*i4r
?

'

I-?'
v ^-^^

: .^.l-*?.:"

-

Til stabfestingar tirskurbum Vomm, |)eim er nii

hefir verib getib, hofum Ver sent Ybur |)essa auglysing

Vora, og heitum Vom trua aJJ^iugi hylli Vorri og kon-

unglegri mildi. —
- Gefib i holl Vorri Kristjånsborg, 27.

dag Mai-niånabar 1857.

27. Mai. Kongelig Resolution angaaende den nye Ma-

trikel for Island. Christiansborg' Slot den 27. Mai

1857. — 1 Forestilling 26. Mai til Kongen (Isl. Forestill,

og Resol. l'rotok. 1857, Nr. 19) bemærker Justitsministeren

(SimonyJ, at efter at de i A arene 1849 og 1850 udførte Jord-

taxations-Arbeider i Island vare blevne forelagte det i Aaret 1853

samlede Althing til Betænkning, og Althinget havde yttret den

Formening, at den udførte Jordtaxation led af saa mange og

væsentlige Feil og Uoverensstemmelser, at den ikke i dens

daværende Skikkelse vilde kunne benyttes som Grundlag for

en ny Jordebog for Island, men at disse Mangler dog muligen

vilde kunne saaledes rettes, at en brugbar Matrikel derved

kunde tilveiebringes, blev der i Indenrigsministeriet udarbeidet

et udførligt Forslag til den Fremgangsmaade, som herved vilde

være at følge, og som fik Kongens Samtykke ved Resolution

, 18. Mai 1855

Efterat det ovennævnte Forslag i det Væsentlige var til—

traadt af Althinget, blev i Overeensstemmelse dermed ved Al-

thingets Slutning i Aaret 1855 nedsat en Commission, bestaaende

af Cancelliraad, Land- og Byfoged Finsen som Formand og

af den kongel. Commissarius valgt Medlem, og tvende af Al-

thinget af dets egen Midte valgte Medlemmer, nemlig Exam.

juris Jon Gubmundsson og Landsoverretsassessor J6n Péturs-

son, og blev det denne Commission navnligen overdraget,

") see denne Samling XVI, 189-194.
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deels at foranstalte en Omtaxation af et enkelt Syssel, nemlig 1857.

Rångarvalla Syssel i Sbnderamtet, deels at foranledige de en- 27. Mai.

kelte ved Jordtaxationen af 1849 -50 indtøbne Feil berigtigede,

deels i Overeensstemmelse med de af Althinget givne Anviis-

ninger at udjævne den i nogle Sysseler i Taxationen af enkelte

Hepper indbyrdes stedfindende Ulighed, deels endelig ved An-

vendelse af den i Indenrigsministeriets ovennævnte Forslag

anviste Regulator, nemlig det samlede Belcib af de jorddrotlige

Afgifter i de enkelte Sysseler, at tilveiebringe Ligelighed i

Taxationen af samtlige Landets Sysseler indbyrdes.

Commissionen har nu tilendebragt det Samme overdragne

Hverv, og til Justitsministeriet indsendt et af den udarbeidet

Udkast til en Regulering af den i Aarene 1849-50 i Island

udførte Jordtaxåtion, ledsaget af en Fremstilling af den Frem-

gangsmaade, som af Commissionen er bleven fulgt ved det

nævnte Arbeides Udførelse. 1 bemeldte Udkast er, foruden

Taxationen af 1849 - 50, i forskjellige Rubrikker optagne deels

de regulerede Taxationssummer, deels de jorddrotlige Afgiftet

af hver enkelt Jord, for hvert af Aarene 1849—50 og 1853—54,
deels Qvildeantallet og Jordernes hidtilværende Hundredetal,

hvorhos der endelig er tilføiet en Rubrik for det nye Hun-
dredetal, for det Tilfælde, at det maatte findes hensigtsmæs-
B1Sh a t beny tte Udkastet til i sin Tid deri at opføre den nye

Skyldsætning af Jordegodset.
,

Da det af Commissionen udarbeidede Udkast er affattet

nied megen Omhu og Nbiagtighed, og, saavidt skjtinnes, og-
saa i det Hele efter rigtige Principer, vil samme formentligen

uforandret kunne forelægges Althinget til Betænkning, hvorhos
tillige den forommeldte fra Commissionen indkomne Fremstil-

ung vil gjennem den kgl. Commissarius kunne meddeles Thinget
til Veiledning ved Sagens Behandling, og vil Althinget der-
eftél

> i Medhold af Forordningen 27. Mai 1848 $5 og det for-
berørte, af Indenrigsministeriet i Aaret 1855 udarbeidede og
af Althinget tiltraadte Forslag, have at tage Bestemmelse om,
hvilket Hundredetal der vil være at paaligne de enkelte Sys-
seler. Naar Beslutning herom er taget af Althinget, bttr det
formentligen, overeensstemmende med Commissionens Forslag,
overlades til Thinget, allerede i dets nu forestaaende Session,
at foranstalte det for Sysselerne vedtagne Hundredetal fordeelt
paa de enkelte Jordeiendomme i hele Landet, imod at Thingets
Forsamlingstid, om fornttdent, forlænges i 8 å 10 Dage,» og
vil Udførelsen af bemeldte Hverv kunne overdrages enten til
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1857. det Udvalg, som af Althinget maatte blive netisat til Sagens
•

tii.Mai. Behandling, eller til Jordtaxations-Commissionen, hvorefter

•rry^r den saaledes endeligen fuldfbrte Jordebog bor forelægges For-

samlingen til Betænkning og Vedtagelse. Endelig turde det

være hensigtsmæssigt at begjære Thingets Yttringer om Maa-
.

den, hvorpaa, og Tiden, til hvilken den nye Matrikul skal

træde i Kraft.

Ifblge Commissionens Indberetning er der til de af Al-

thinget besluttede Omtaxationer medgaaet i det Hele et Belob

af 126 Rd. 8 Sk., hvorhos er bemærket, at for Taxationen af

Akureyri og Svovlmineme i Thingb' Syssel vare Regningerne

endnu ikke indkomne. De ved Commissionen selv til Skrive-

materialier, Linningen af en Skriver m. v. foranledigede Ud-

gifter havde ialt udgjort 271 Rd. 54 Sk., hvortil endnu kom-

mer deels et Belob af ca. 18 Rd. til Extraskriveri. deels den

endnu ikke udbetalte Lbn af 16 Rd. 64 Sk. maanedlig tilden

antagne faste Skriver fra 8. Januar til 7. April d. A. , deels
•

endelig 10 Rd. til et Bud, for at bringe Sagerne omkring til

Commissionens Medlemmer. m. v. Disse Udgifter ere i Med-

hold af den fovommeldte allerh. Resolution af 18. Mai 1855

forelbbigen afholdte af de ved Finantsloven bevilgede 4000 Rd.

Commissionen har derhos andraget paa, at der maatte

blive tilstaaet den af Samme antagne Skriver, der ikke alene

med udma^rket Dygtighed og Udholdenhed har udført de ham
overdragne Skriverforretninger, men ogsaa deeltaget i mange

ved Commissionen forefaldne Revisionsarbeider og Beregninger,

hvorved han har væsentlig bidraget til Arbeidets hurtige

Fremme, foruden den ham tilsagte Lbn af 16 Rd. 64 Sk. om

Maaneden, en Gratifikation af 100 å 150 Rd. engang for alle.

Endelig har Commissionen henstillet, hvilket Honorar der

maatte være at tillægge sammes Medlemmer for det nævnte

Arbeides Udfbrelse, idet dog et af Commissionens Medlemmer,

Exam. juris J6n Gubmundsson, har, navnlig i Betragtning af

at han, der er uden Embedsstillihg, har ved sin Deellagelse

i Commissionen maattet frasige sig andre for ham indbringende

Forretninger, som Sagfbrelse m. v., anholdt om, at Honoraret

for hans Vedkommende maatte blive bestemt til 700 Rd.
.

Hvad nu det sidstnævnte Spbrgsmaal angaaer, nemlig

hvilken Godtgjbrelse der vil være at tilstaae Commissionens

Medlemmer, da maa jeg, naar Hensyn tage6 til Arbeidets

Omfang og Vanskelighed, samt til, at samme er tilendebragt

i den forholdsviis korte Tid af Vj% Aar, og dog, saavidt
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skjbnnes, er udfort med megen Noiagtighed, aUerund. holde 1857.
for, at Honoraret ikke btir bestemmes mindre end 500 Rd. 27. Mai.
til hver, men paa den anden Side forekommer det mig be-

tænkeligt at ansætte det hoiere, navnligen fordi Althinget i

Aaret 1853 synes at være gaaet ud fra, at der kun skulde

gives et moderat Vederlag, saasom 300 Rd. til hver i 2Aar,

^aer naar Commissionens Medlemmer maatte blive valgte

blandt de i Reykjavik bosatte Embedsmænd. Jeg skjbnner

derfor ikke, at der er tilstrækkelig Anledning til at gjbre For-

sKjel paa Vederlagets Storrelse for de enkelte Medlemmers

Nedkommende, og det saa meget mindre, som det maa an-

tages, at Commissionens Formand, hos hvem Deliberations-

Mderne i Almindelighed ere blevne afholdte uden at han
har beregnet sig Noget i den Anledning for Lokale, Brændsel

°g Lys, burde i ethvert Fald erholde et ligesaa stort Honorar
som nogen af de andre Medlemmer.

Imidlertid turde det, da Althinget bedst vil være i Stand

"1 at bedømme det udforte Arbeides Værd, va*re hensigts-

mæssigt, at Althinget blev upfordret til at erklære sig over,

0ln og hvorvidt der maatte være Anledning til at forhbie det

Nævnte Honorar enten for et enkelt Medlem eller for hele

kommissionens Vedkommende.
Med Hensyn- dernæst til den af Commissionen gjorte Ind-

stilling om en extraordinair G ratifikation for den af samme
antagne Skriver, da anbefaler Ministeren sammes Bevilgelse med
et Belbb af 150 Rd.

Saaledes indstilles :

I. a. at indbemeldte, af den i Reykjavik i Aaret *

1855 nedsatte Commission udarbeidede Udkast til

Reguleringen af den i Aarene 1849 og 1850 udforte

Jordtaxation i Island maa forelægges det i inde-

værende Sommer sammentrædende AJthing til Be-

tænkning;

b. at Althinget derefter har at tage Beslutning

om» hvilket Hundredetal der vil være at paaligne de

enkelte Sysseler i Island;

e. at naar dette er skeet, det overlades til Al-

thinget endnu i denne Session at foranstalte det for

Sysselerne vedtagne Hundredetal fordeelt paa de en-

kelte Jordeiendomme i hele Landet, imod at.Thingets
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1857. Forsanilingstid, oin fornodent, forlænges i 8 å 10

. 27. Mai. Dage;

d. at Udforeisen at' dette Hverv overdrages enten

til det Udvalg, som af Althinget maatte bive nedsat

til Sagens Behandling, eller til den forommeldte

Commission;

e. at den saaledes endeligen fuldforte Jordebog

forelægges Forsamlingen til Betænkning og Ved-

tagelse; . . .
.

f. at Althinget endeligen opfordres til at afgive

sin Betænkning, saavel om Maaden, hvorpaa, som

• Tiden, til hvilken den nye Matrikul skal træde i

Kraft.

II. a. at der forelobigen tilstaaes hvert af Com-

missionens Medlemmer et Honorar af 500 Rd. for

det af dem udforte Matrikularbeide, og at Althingets

Betænkning indhentes, om og hvorvidt der maatte

være Anledning til at forhbie bemeldte Honorar,

enten for et enkelt Medlems eller for hele Commis-

sionens Vedkommende;

b. at der tilstaaes den ved Coinmissionen an-

tagne Skriver en extraordinair G ratifikation al'

150 Rd; og

c. at de ommeldte Belob maae forelobigen ud-

redes af den ved Finantsloven til extraordinaire Ud-

gifter for Island bevilgede Sum, imod eventuel Refusion

paa samme Maade, som de ovrige af Jordtaxationen

flydende Omkostninger.

[Kongelig Resolution J:

IndstiJiingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857

') Resolutionen er tilstillet tlen kgl. Comniissarius ved Al-

thinget, Amtmand Melsted, ved Justitsministeriets Skrivelse

30. Mai 1857, med Anmodning om at ville foranledige det

Fornodne i Overeensstemmelse hermed. Tillige sendes

ham kommissionens Indberetning til Ministeriet, med Bi-
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Kongelig Resolution ang aaencle Forordning om 1857.

Veivæsenet paa Island. Christiansborg Slot den .^J^;
27. Mai 1857 1

. — I den kgl. Bekjendtgjtøelse til Al-

tinget (II. 4) er det bebudet, at Udkast til en Forordning
om Veivæsenet paa Jsland vil -blive forelagt Althinget i dets

nuværende Session. Den Forestilling, hvorved Justitsministeren

(Simony) foredrager denne Sag, findes i Isl. Depart. Forestill.

°g Resol. Prot. 1857, Nr. 20, dat. 22. Mai, og dva^ler navnlig
Ved, at Forslaget er i alt Væsentligt det samme, som var under

behandling i Forsamlingen al' islandske Embedsmænd 1841,

°g havde henligget siden. Ministeren bemærker nemlig saa-
Iedes som folger:

Det har allerede længe været almindelig erkjendt, at de
nugjældende Lovbestemmelser om Veienes Istandsættelse og
^e<lligeh

i (ieise \ Island, nemlig Jonsbogens Landsleiebalks
44

- Kapitel, samt Reskript 29. April 1776, ikkun lidet ere

svarende til Nutidens Tarv, og den slette Tilstand, hvori de

islandske Veie befinde sig, stadfæster denne Menings Rigtighed.

Som en af de væsentligste Hindringer for Veivæsenets
^ lemgang paa bemeldte Land maa især fremhæves den efter
(|en nu bestaaende Lovgivning gj ældende Regel, at hver Rep
*or «ig skal vedligeholde de gjennem Reppen ltfbende Veie,
uden Hensyn til, om de ere til Afbenyttelse for Reppens Be-
pere alene, eller tillige for hele Sysselets eller endnu større

distrikters Indvaanere, altsaa uden Hensyn til, om Veien er

en ^lot Bivei eller en Hovedvei. Det er af sig selv indlysende,
at ^eiarbeidet efter denne Regel er blevet hoist ulige fordeelt

' aRe, men det af Commissionen udarbeidede Udkast til

den nye Jordebog .tilligemed Sagens ældre Akter var sendt

med Skrivelser 20. og 24. i d. M. - Isl. Copieb. 1857,

Ni
« 256. — Islandsk Oversættelse af denne Justitsministe-

l*ens Skrivelse er trykt i Ti'oindi um stjdrnarmaiefni Islands

h 183- 184; Resolutionens forskjellige Punkter i Ti'bindi

TO aljungi Islendmga 1857, S. 76, og særskilt paa et

Kvartblad
i „prentsmioju Islands 1857". — Den i 1855

nedsatte Commissions Beretning til Justitsministeriet, da-
terét Reykjavik 27. Febr. 1857, er trykt i Ttøindi fra al-

tingi Islendmga 1857, Viob. A, S. 38-65; sbr. l>j6o61f.

IX, 138-139.

3 For. 15. Marts 1861; Lov 15. Oktbr. 1875.
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1857. mellem Landets Beboere; men denne Ulighed bliver endnu

27. Mai. mere ioinefaldende, naar hensees til, at Jordbundens Beskat-

-^^-^ fenhed i de forskjellige Repper er saa yderst forskjellig, at

medens Veiens Istandsættelse og Vedligeholdelse i nogle Rep-

per kun udfordrer meget lidet Arbeide, er den i andre Repper

forbunden med saa store Vanskeligheder og Besværligheder,

at det er uoverkommeligt for vedkommende Communers Ind-

byggere at holde Veiene der i en nogenlunde ordentlig Stand.

En anden meget va»sentlig Hindring for Vcivæsenets Frem-

gang er udentvivl den hidtil gjældende Regel, at der til Veiene

alene hav været ydet Arbeide in natura, endskjftndt der ere

mange Veiarbeider, og det i Reglen endog de nødvendigste og

besværligste, som ikke kunne ventes tilbtfrligen udforte uden

ved leiede Folk. Naar en Vei falder gjennem et ta^befolket

Distrikt, kunne Beboerne i Omegnen uden stor Tidsspilde og
|

Besværlighed mode paa Veien og i nogle faa Dage udrette en I

Deel til Veiens Forbedring; men saadanne Veislrækninger,
j

hvorved der paa flere Miles Distance kun findes enkelte be-

boede Gaarde* og hvor Naturen desforuden maaskee frem- i

byder særdeles Vanskeligheder, ville aldrig kunne holdes i

tilborlig Stand alene ved Beboernes Naturalarbeide. Endog

der, hvor der haves til Disposition et stbrre Antal Arbeidere, I

og hvor der til Veiarbeidet anvendes et storre Maal af Tid,

vil der forholdsviis kun kunne ventes Lidet udrettet, damegen
\

Tid hengaaer til Arbeidernes Frem- og Tilbagereise, og saa- I

danne langveisfra kommende Personer desuden sjeldent ville

kunne ventes at udiore noget kraftanstrengende Arbeide, hvor-
j

for dette ofte bliver saa overfladisk, at det saagodtsom er reent
|

spildt. Derimod har Erfaringen med de af Fjeldveiselskabet I

udforte Arbeider viist, at man ved leiede Folk, der kunne for- I

blive paa Arbeidsstedet saalænge Arbeidet vedvarer, og ved .

hvis Antagelse man kan tage nærmere Hensyn til deres per-
j

sonlige Egenskaber, faaer udrettet langt mere Arbeide, og at
|

dette mere Arbeide derhos er af en eaadan Beskaffenhed, at

dets gavnlige Virkninger blive af længere Varighed. J

En Fblge af denne i Medior af den heromhandlede Regel
f

saaledes brugte Fremgangsmaade har det ogsaa været, at
j

Veiarbeiderne udelukkende have været foretagne paa den Tid
j

af Aaret, da vedkommende Arbeidere bedst kunne være fra-

værende fra Hjemmet, nemlig i Slutningen af Mai eller Be- I

gyndelsen af Juni; men, da en Deel Veistrækninger, især de,

som fttre over hbie Fjelde, ikke tilstede noget Arbeide fore-
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taget paa denne Tid af Aaret, idet Sneen endnu sammesteds 1857.
r utoet eller der findes stærk Fugtighed i Jorden, saa 27. Mai.

kan paa saadanne Steder enten aldeles intet Veiarbeide fore-

kg«*, eller i alt Kald ikke med den Nvtte, som om det var

foregaaet paa en senere, men for Bonden ubeleilig Tid.

Hertil kommer endeligen, at den nugjældende Lovgivning

ikke indeholder saadanne bestemte Regler, som kunde give

Betryggelse for, at de disponible Knefter anvendes paa den
nensigtsma\ssigste Maadc og efter en gjennem det Hele gaaende
Plan.

I den Hensigt, at'afhjælpe de foran forte Mangler, blev der

allerede i Aaret 1889 af den dava>rende Stiftamtmand Barden-
fleth forelagt den da i Reykjavik sammentraadte Forsamling
al Embedsmænd et Forslag til en ny Veiforordning for Island,

som væsentligst gik ud paa at fuldst.ændiggjore de Bestem-

melser, som den ældre Lovgivning indelioldt om denne Ma-
terie, og paa at fjerne de i samme liggende Hindringer for

Veivresene-ts FVemgang. Dette Forslag blev derefter forelbbigen

diskuteret
i Forsamlingen, som overdrog en af Medlemmer

e^aaende Comitee' nærmere at bearbeidé Forslaget, som déV-
(,
'tev skulde yderligere droi t es at den n;este Gang sammen-
kædende Embedsmænds-Forsamling. I Forsamlingens na>ste

Session
i Aaret 1841 blev der fremlagt "et af Comiteens For-

m^nd, algangne Amtmand Thonirensen, udarbeidel nyt Ud-
vist; menj da der om flere væsentlige Punkler i dette Udkast
*andt én betydelig Dissents Sted imellem Forsamlingens Med-
einmer, samt da Tiden i denne Session ikke tillod Forsam-
ngen at underkaste Sagen en saa udførlig Behandling, at

eH kunde bringes til et tilfredsstillende Resultat, blev det
Vedtaget, at overdrage den davrerende Amtmand i Vestamtet.
( \ 'O 7

oruerentsraad Thorsteinson, at bearbeidé Sagen endnu yder-
gere

i Forening med Amtmand Thorarensen, og derefter at
®* fatte et tredie modificeret Udkast, der skulde forehegges

8a°ilingen, hvis den oftere traadte sammen, men ellers det
nve Althing, naar dette var traadt i Virksomhed.

Paa Grund af flere indtrædénde Omstændigheder, og
gavnlig Amtmand Thorarensens ØBflj fandt denne yderligere
Hearbeidelse af Sagen imidlertid ikke Sted, og Spmgsmaalet

Forandring
i fle m det islandske Veivæsen gjaddende Be-

stemmelser har derefter ganske været stillet i Bero, indtil det
nu paany er bleven optaget af det i Aaret 1855 forsamlede
Althing.
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1857. Denn
;
e Forsamling har nemlig, i Anledning af tvende til

27. Mai. samme indkomne Andragender af samme Indhold og i selv-

samme Retning, vedtaget en til Kongen rettet Petition om,

at et Udkast til Lov om Veivæsenet paa Island skulde fore-

lægges det næst sammentrædende Althing, grundlagt paa føl-

gende Punkter:

a) at ^alt Pligtarbeide ved Veiene maa i Almindelighed

blive afskaffet; — b") at de til Istandsættelsen af Hovedveiene

medgaaende Udgifter maae af Amtmanden eller Amtsraadet

blive paalignede samtlige Amtets Indvaanere, som ikke staae

i personligt Tjenesteforhold, uden nogen Undtagelse ; — c ) at

Reps- eller Sysselbestyrelserne skulle føre Tilsyn med Biveienes

Istandsættelse, samt bestemme, hvorvidt Arbeidet skal udfores

enten ved Daglcie eller som Pligtarbeide, og paaligne de dertil

nødvendige Udgifter, og — d) at Ovrigheden skal bestemme,

hvilke Veie der ere Hovedveie og hvilke ikke, samt hvilke

Foranstaltninger der ville være nødvendige ved begge Slags

Veie.

Ved Udarbeidelsen af nærværende Lovudkast har Mini-

steriet imidlertid ikke troet at burde tage disse af Althinget

gjorte Indstillinger til Følge i deres hele Omfang.

Naar Althinget saaledes under Litr. a har indstillet, at

alt Veiarbeide- in natura maatte blive afskaffet, da maatte

man ansee det for meget betænkeligt at gaae ind herpaa.

Den kgl. Commissarius har ogsaa været af den Formening, at

det vilde være at gaae forvidt, nu slrax at convertere hele

Veiarbeidet i Island fra natural Arbeide til Pengepræstationer,

da det vilde blive umuligt for Indbyggerne ved Siden af deres

andre Udgifter, der aarligen tiltage, at udrede den Pengeud^ift,

som en saadan Foranstaltning vilde medføre, og Althinget synes

endog selv at have fundet Betænkelighed ved dette Indstillings-

punkt, idet den der opstillede almindelige Regel er bleven

væsentlig modificeret ved den paafølgende Indstilling under

Litr. c, hvorefter Reps- eller Sysselbestyrelserne skulle be-

stemme, hvorvidt Arbeidet paa Bi veiene skal udføres ved

Dagleie eller som Pligtarbeide. Det er vistnok ogsaa nær-

mest med Hensyn til Udførelsen af de større Veiarbeider, at

Naturalarbeidet har viist sig utilstrækkeligt og uhensigtsmæs-

sigt, hvorimod mindre Veiarbeider uden Tvivl ville kunne

udfores paa en tilfredsstillende Maade ved Bøndernes Pligt-

arbeide, naar dermed ftSres tilbørlig Kontrol, i Særdeleshed

naar i Forbindelse hermed bemeldte Pligtarbeide maatte blive
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niere ligelig fordeelt end hidtil er skeet. Af disse Grunde har 1857.

man troet at burde foreslaae den af Althinget under Litr. a 27. Mai.

opstillede almindelige Regel indskrænket til Hovedveiene,
saaledes, at det kun er disses Istandsættelse og Vedligeholdelse,

som ubetinget skal skee ved leiede Folk, hvorimod man med

Hensyn til Biveiene har anseet det for rettest som al min-*

delig Regel at fastsætte, at Veiarbeidet fremdeles skal præ-

steres in natura, men at der herfra kan gjøres Undtagelse,

naar Repsbønderne eller disses Flertal erklære sig for Arbeidets

Udførelse ved leiede Folk, hvilket Sporgsmaal maatte afgjøres

paa Repstyrerthingene om Efteraaret.

Af de Forslag og Forhandlinger, som fandt Sted om denne

Sag i Embedsmænds-Forsamlingen i A arene 1839 og 1841,

sees det ogsaa, at det var saa langt fra, at man turde fore-

slaae Afskaffelsen af alt Naturalarbeide, at man ikke engang

turde bringe sammes Afskaffelse i Forslag ved Hovedvejenes

Istandsættelse i Almindelighed, men kun med Hensyn til en-

kelte saadanne, hvis Istandsættelse og Vedligeholdelse paa

Grund af særdeles Omstændigheder ikke kunne skee ved Na-

turalarbeide.

Forsaavidt Althinget dernæst har indstillet, at Udgifterne

ved Veiarbeidets Udforelse skulle af Amtmanden eller

Amtsraadet paalignes samtlige Amtets Indbyggere,
som ikke staae i personligt Tjenesteforhold, da maatte Ministeriet

ogsaa finde Betænkelighed ved at tage dette Indstillingspunkt

til Følge. . ;

Det maa i saa Henseende bemærkes, at det ikke kan

antages at være Althingets Mening, at der af enhver Person

udenfor Tyendeklassen skulde udredes et lige stort Bidrag,

da der derved vilde fremkomme en Ulighed i Veibyrden, der

endog vilde være større end den, som nu finder Sted. Thinget

maa derimod, hvad ogsaa flere Yttringer under Forhandlingerne

tyde hen paa, uden Tvivl være gaaetud fra, at Bidragene skulle

Paalignes Vedkommende efter Formue og Ledighed; men
under denne Forudsætning vil det formentlig være ugjørligt,

at lade Amtmanden (om Amtsraad er der ikke for Tiden
,<s pb*rgsmaal) foretage en saadan Ligning, da det ikke kan

^'udsættes, at han har det dertil fornødne Kjendskab til en-

hver Beboer i Amtet; skulde han derimod fra vedkommende
Sysselmænd og Repstyrere indhente alle de detaillerede Op-
lysninger, som ville behøves for at bedømme hver enkelt Per-

sons Formueforfatning, vilde dette deels medføre en over-
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1857. ordentlig stor Vidtløftighed og Besvær, og deels tør det an-

27. Mai. tages, at navnlig Repstyrerne ville være tilbøielige til at skaane
- deres Repsbønder saa meget som muligt. Det vilde derfor

formentlig blive uundgaaelig nødvendigt, idetmindste saalænge

der ikke ere oprettede Amtsraad eller Sysselraad i Island, at

lade Ligningen udfore paa den Maade, at Amtmanden blot

bestemte, hvormeget der sysselviis skulde udredes til Vei-

væsenet, og at Sysselmanden derefter lignede Sysselets Bidrag

paa de enkelte Reppe, samt at endelig Repstyrerne reparterede

det paa Reppens enkelte Beboere efter Formue og Leilighed,

hvorved ogsaa vilde opnaaes, at de, der maatte ansee sig for-

urettede ved Ligningen, kunde have Recurs til Sysselmanden

og Amtmanden, hvilken Adgang ellers ikke vilde kunne staae

dem aaben ; men iovrigt er det klart, at hele denne Frem-

gangsmaade er meget besva?rlig og forviklet.

Hvad dernæst selve Li gningsmaaifen angaacr, vil det,

naar ingen anden Regel er given end den, at Bidragene skulle

bestemmes efter Formue og Leilighed, og Ligningen saaledes

skal foretages blot efter Skjøn, upaatvivlelig give Anledning

til Vilkaarlighed og deraf følgende Misfornøjelse. Denne Lig-

ningsmaade er ogsaa saa godt som ukjendt paa Island, thi vel

er det efter Reglement af 8. Januar 1834 §§ 10 og 11 over-

draget vedkommende Repstyrer at ligne det extraordinaire

Fat.tigbidrag paa Reppernes lndvaanere, men det er tillige

derved foreskrevet, at han ved Ligningen har at, tage Hensyn

til Kaitigtiendens Beløb for enhver Yder, dog nt det Bidrag,

som Yderne i Forhold til Tiendens Beløb vilde have at er-

lægge, nedsaltes eller forhøies efter deres øvrige Vilkaar, og

her er altsaa foreskreven en bestemt Basis for Ligningen,

som efter Althingets Forslag ganske vilde mangle, ligesom det

ogsaa maa bemærkes, at Fattigbidragene anvendes udelukkende

til Fordeel for den paagja^ldende Rep selv, medens derimod

Repartitionen af Bidragene til Veiva>senet angåaer en Udgift,

der vedkommer hele Amtet.

For at undgaae de forberørte praktiske Vanskeligheder og

tillige opnaae en Ligningsmaade, hvorved al Vilkaarlighed

udelukkes, skjønner man ikke, at der kan vælges anden Vei,

end at lade de omhandlede Udgifter afholde af Amtsreparti-

tionsfonden. Dette stemmer overeens med Stiftamtmand Bar-

denfleths oprindelige Forslag, og det er ogsaa fuldkommen

principrigtigt, at de Udgifter, som anvendes til Forbedringer

af Amtets almindelige Veivæsen, afholdes paa samme Maade,
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som andre til Amtets almindelige Fornodenheder nodvendige 1857.
Udgifter. En Analogi herfor frembyder ogsaa Plak, 10. Febr. 27. Mai.

1847, hvorved Pligten til /Vi Befordring in natura blev op-

:

bævet, imod at Omkostningerne skulde afholdes af Amtsrepar-

titionsfondcne, hvilken Bestemmelse af Althinget blev vedtaget

uden nogen Indsigelse.

Den eneste Indvending, som med nogen Foie kan gjores

imod den nævnte Udredelsesmaade, er, at Losegodset ikke

skulde kunne taale det omhandlede Paalæg, og der kunde

saaledes være Sporgsmaal, om ikke ogsaa Jordegodset, burde

deeltage i Udredelsen af de omhandlede Omkostninger $ men
ofterat det ved Plak. 18. Juli 1848 er bestemt, at 3

/i af Al-

Ibingsomkostningerne skulle falde paa Jordegodset, er der

lormentligen ikke Anledning til for Tiden yderligere at bebyrde

det le, og det saa meget mindre, som det. efterat Valgret og

Valgbarhed til Althinget nu ikke længer er knyttet til Besid-

delsen al* Jordegodset, maaskee endog vil findes mindre billigt,

dette fremdeles skal vedblive at udrede sb'Jrste Delen af de

betydelige Althingsomkostninger.

Forsaavidt det endelig ved Althingets heromhandlede Ind-

stilling er tilsigtet, at ophæve den Fritagelse, som de islandske

Embedsmænd hidtil have nydt, for al præstere Yeiarbeide,

oia« det bemærkes, at da Embedsmændene og deres Enker
rui il'olgc Plak. 8. Juni 1851 yde Bidrag af deres liendebave

Modstil Amtsrepartitionsl'ondeii, ligesom Bondcr, ville de saaledés

ogsaa komme til at deeltage i de nævnte Omkostninger, naar
(bsse udredes af bemeldte Fond. Derimod ville vel Handel-

stedernes Indvaanere i Reglen slippe lettere, om end ikke

ganske, naar Udgifterne afholdes af Amtsrepartitionsfondene,

hiet de i Almindelighed kun svare én ringe Tiende, men deres

Antal er paa den anden Side saa ringe, at deres Bidrag under

"igen Omstændigheder kunne blive al" nogen Betydenhed.

biet det endnu som en almindelig Bemærkning lil-

*"ie8, at man med Hensyn til de i nærværende Lovudkast

trufne Detailbestemmelser har lagt det i det Foregaaende Mere

u «'inge omtalte Udkast af Amtmand Thorarenscn til Grund,

hvortil man har fundet saameget mere Anledning, som det

M de i Ministeriet foreliggende Korhandlinger om delt«- Udlaet
1 Knibedsma-nils-Forsamlingen i Aaret 1841 sees, at der ikke
har været nogen væsentlig Meningsforskel i saa Htenseintt*

naellem Forsamlingens Medlemmer, gaaer Ministeren derfra
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1857. °ver til at omhandle tie enkelte Paragrapher, saalcdes som
—— der anftJres i Udkastets Motiver i Althingstidenden.

Saaledes indstilles

:

»at det allern. maatte behage Deres Majestæt

at bifalde, at indbemeldte Udkast til en Forordning

om Veivæsenet i Island maa forelægges det iåar

sammentrædende Althing til Betænkning.

»

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857 *.

27. Mai. Kongelig Resolution angaaende Althingets An-

dragende om Læreanstalt for vordende Jurister.

Christiansborg den 27. Mai 1857. — i den kongei.

Bekjendtgjttrelse til Althinget 27. Mai 1857 H, 8 er meddeelt

Afslag paa Althingets Petition fra 1855 om Oprettelse af en

Læreanstalt i Reykjavik for vordende juridiske Embedsmænd.

Om denne Sag er nedlagt Forestilling af Kirke- og Under-

visningsministeren (C. Hall) den. 25. Mai, hvor der i Sær-

deleshed yttrés Fbigende (lal. Forest. og Resol. Protok. 1857,

Nr. 21, jevnf. Tftindi fra alfefagi Islendmga 1857, S. 57):

Det i Aaret 1855 samlede Althing har i Anledning af et

til samme indkommet Andragende, efterat have behandlet Sagen

paa lovbefalet Maade, med 14 Stemmer mod 7 vedtaget at

indgive en Petition, der gaaer ud paa:

T. At Forordningen angaaende det juridiske Studium ved

Kjøbenhavns Universitet m. m. af 26. Januar 1821, dens § 15

maa blive ophævet, forsaavidt ustuderede Jurister derved gives

Adgang til at blive ansatte som Sysselmænd paa Island, men

') I Forestillings- Protokollen er Resolutionen ledsaget af:

a) Althingets Petition i Original, dat. 7. August 1855; —
b) samme i dansk Oversættelse; — c) Udkast til For-

ordning om Veivæsenet i Island i 31 §§. Lovudkastet

med Motiver er sendt den kgl. Commissarius, Amtmand
Melsted, ved Justitsministeriets Skrivelse 2. Juni 1857.

Udkastet med Motiver i Tft). fra alfnngi Islendinga 1857,

Viob. A, S. 1-24.
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at det maatte behage Deres Majestæt, i dets Sted at oprette 1857.
en Læreanstalt i Reykjavik for vordende juridiske Embeds- 27. Mai.
mænd i Island, der forinden maatte have underkastet sig - — >

Afgangsexamen ved den lærelé Skole, og som derhos, inden

n*e underkastede dem Embedsexamen ved bemeldte Læreanstalt,

maatte have bestaaet en PrOve i de propædeutiske Viden-

skaber, og at der i denne Læreanstalt maatte gives Under-

visning saavel i den philosophiske Retsvidenskab, som i is-

landsk Lov og Ret
;

II. At de juridiske Studerende, som efterat have udholdt

den ved Læreanstalten afholdende Afgangsexamen maatte findes

habile, maatte faa Adgang til Ansættelse som juridiske Em-
bedsmænd i Island, samt at disse Candidater med Hensyn til

Rmbedsansættelsen maae stilles i samme Forhold til de juri-

diske Candidater fra Universitetet, som de theologiske Exami-

nati fra Pastoralseminariet nu for Tiden ere stillede til de

theologiske Candidater fra Universitetet
$
og —

III. At de til bemeldte .Læreanstalt medgaaende Om-
kostninger allern. maatte bevilges af Statskassen.

Til Støtte for denne Petition har Althinget anftfrt, at Heres

Majestæts islandske Undersaatter med Hensyn til Underdommer-

Embedernes Besættelse ere stillede under betydelig ugunstigere

Forhold end deres danske Medundersaatter, idet det nemlig

efter Forordn, af 26. Januar 1821 § 15 er tilladt, at de, der

alene have underkastet sig den juridiske Examen for Ustu-

derede, maae, naar fornødent, bringes i Forslag til at an-

sættes som Sysselmænd i Island, medens det dog efter be-

meldte § er Reglen, at ingen andre end de, der have udholdt

den fuldstændige juridiske Examen, kunne komme i Betragt-

ning til Ansættelse i Underdommer-Embeder. Denne Und-
tagelse, der saaledes er gjort med Hensyn til Island, er efter

Thingets Formening saa meget mere betænkelig, som der efter

Lovgivningen er overladt de islandske Underdommere en st(5rre

Raadighed over Sagerne, end ellers i Reglen er Tilfældet i

Kongeriget,* hvortil kommer, at den islandske Lovgivning i

visse Henseender er saa forskjcllig fra den danske, f. Ex. i

alt det, som angaaer Landbovæsenet, at det ikke kan ventes,

at ustuderede Jurister, som ikke have erhvervet dem viden-

skabelig Dannelse, ved egen Hjælp skulde kunne naae grun-

dige Kundskaber i saa Henseende, da der i de herhenhørende

Discipliner ikke gives nogen Underviisning ved Universitetet i

Kjb*benhavn, og endelig synes det mindre passende, at der

8*
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J857. skulde ansa-ttes ustuderede Dommere, da dog enhver præst

37. Mai. nu faacr en videnskabelig Dannelse.

Althinget har vel erkjendt, at Grunden til den omhand-

lede Undtagelse for Islands Vedkommende er at srige deri, at

Lovgiveren har forudseet, hvad Erfaringen ogsaa noksom har

beviist, at juridiske Candidater ikke altid ved indtrædende

Vacance vilde soge om ethvei tsumhelst Sysselmandsembedc,

og derfor har fundet sig nodsaget til, hvilket den i Loven

brugte IMtryksmaade ogsaa tydelig viser, at bestemme, at

ogsaa ustuderede .lurister \ saadannc Tilfælde kunne komme

i Betragtning ved Sysselmandsembeders Besættelse, hvilket

ogsaa i alt Fabl var at foretrække fremfor at bortgive slige

Embeder I il Mænd, som aldeles ingen juridisk Kxamen havde

bestaaet ; men Ah hingel har paa den anden Side forment, at

del, naar hensees til, a(. de saakaldte danske Jurister hverken

kunne antages at have de fornodne juridiske Kundskaber Piler

være i Besiddelse af videnskabelig Dannelse, vilde have væiet,

hensigtsmassigere, om man paa anden Maade havde s<3gt at

sikkre si^ et tilstrækkeligt Antal Candidater til de juridiske

Embeder i Island.

Dette kan efter Althingets Kormening nu ikke opnaaes

derved, at det blev bestemt, at for Fremtiden maatte ingen

andre danske Jurister, end de, der have gjennemgaaet en lærd

.Skole, ansættes i Sys>eln>and.sembeder, thi herved blev dog

kun raadet Boel paa den Ulempe, som bestaaer i den ustu-

derede Juiists Mangel paa videnskabelig Dannelse, men ikke

givet tilstrækkelig Betryggelse for deres juridiske Duelighed.

Det kom dernæst under Overveielse i Althinget, om den nævnte

Ulempe ikke maatte kunne afhjælpes paa den Maade, at der

yed Universitetet blev given Underviisning i den islandske

Ret, især henhorende til Landbovæsenet og den islandske

Retshistorie, og det derhos blev gjort Enhver, som ansOgte

om et juiidisk Embede paa Island, til Pligt, at underkaste sig

en særskilt PrrJve i disse Discipliner ved Universitetet, forinden

han kunde blive ansat; men ligesom det overhovedet ansaaes

ubilligt, at gj ti re større Fordringer til de juridiske Candidater,

som aspirerede til Embeder i Island, hvor de fleste ere middel-

maadig aflagte, end til dem, der sbgte Embeder i Danmark,

saaledes vilde, efter Thingets Formening, ved denne Foran-

staltning altfor store Vanskeligheder lægges i Veien for de

Danske, som maatte vilje sbge om de hbiere Poster i Island,

og altfor store Bekostninger forvoldes de Islændere, som reiste i

til Danmark for at studere Retsvidenskaben.
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Derimod antog Thinget, at del i alle Henseender vilde 1857; .

va-re det Naturligste og mest Heldbringende for Landets Ind-' 27. Mai.

byggere, om der blev oprettet en retsvidenskabelig La-reanstall —-*->^-**-

i Reykjavik, hvor de fra den lærde Skole Dimitterede, som

agtede at forberede sig til juridiske Embedsstillinger paa Is-

land, kunde erholde Underviisning saavel i den almindelige

Ketslære, som i den islandske Ret, dog at det blev gjort dem

til Pligt, forinden de underkastede sig Embedsexamen, at be-

staae en Prtfve i de propædeutiske Videnskaber. Hermed vilde

der, efter Thingets Formening, gives tilstrækkelig Garanti for,

at der aldrig kunde blive Mangel paa habile Mænd til Be-

sættelsen af de juridiske Embeder paa Island, da det i det

Hele maatte antages, at de, der ved denne Anstalt havde er-

holdt en god Charakter til Embedsexamen, kunne fore deres

Embeder bedre end de ustuderede Jurister, idet de vilde va:re

i Besiddelse saavel af videnskabelig Dannelse, som ogsaa af

de nodvendige Kundskaber i den paa Island gjaldende Ret;

Hvad de Bekostninger augaaer, som den omhandlede

Læreanstalt maatte bevirke, da antog Thinget, at de ueppe

vilde overstige 2500 Rd. aarlig, dersom der bleve ansatte 2

Doeenter ved samme, og endnu mindie, hvis Overrettens Med-

lemmer mod en billig Godtgjorelse vilde assistere ved Under-

viisningen, saa at der ved Anstalten ikkun behovedes een last

Docent eller Forstanderen alene. Men skjondt disse Udgifter

ikke kunde ansees betydelige i Sammenligning med den Nytte,

som en saadan Læreanstalt efter Thingets Formening vilde*

stifte for Landet, saa Althinget sig dog for Tiden ikke istand

til at paavise Midler, hvoraf de, hvis Landet skulde bære dem,

kunde afholdes, idet det vel kom under Omhandling, at

Thinget burde soge om Tilladelse tjl at paaligne Landet denne

Sum, men der dog fandtes overveiende Grunde til ikke at

andrage derpaa.

Ved nu allerund. at forelægge Deres Majestæt denne Sag

til allerh. Afgjorelse, skal jeg lige allerund. tillade mig at

bemærke, at jeg ikke skjonner, at nogen af de af Althinget

saaledes i Forslag bragte Foranstaltninger egner sig til at tages

For nogle Aar tilbage var det vel Tilfældet, at der val-

en saadan Mangel paa juridiske Candidater, at nogle af de

mindre Syssehnandsembeder i Island maatte besættes med
ustuderede Jurister, men dette havde sin Grund i forbigaaende

Omstændigheder, da der i kort Tid indtraf en usædvanlig stor
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1857. Afgang blandt de juridiske Embedsmænd der paa Oen, og der

27. Mai. paa samme Tid kun nedreiste meget faa Islændere her til

^ ' Universitetet, vistnok nærmest som Ftflge af det Forfald, hvori

den islandske Latinskole dengang befandt sig. Disse Forhold

have imidlertid, tildeels vistnok ogsaa som Folge af, at Sti-

pendierne ved Universitetet ere blevne forhoiede, senere aldeles

forandret sig, idet der nu for Tiden ikke er mindre end ca.

20 islandske Studenter ved Universitetet, som agte at under-

kaste sig den fuldstændige juridiske Examen, foruden at der

• er 3 islandske Candidati juris, som vente paa Befordring.

Naar man nu tager Hensyn til, at der i det Hele kun er 25

juridiske Embeder paa Island, maa den af Althinget yttrede

Frygt for, at man vil komme i Forlegenhed ved Besættelsen

af disse, navnlig Sysselmandsembederne, med latinske Jurister,

vistnok ansees for ubegrundet ; thi vel ere nogle af de sidst-

nævnte Embeder ringe i Henseende til Indtægter, men det har

dog viist sig, at de blive sogte af juridiske Candidater, der

ere uden Ansættelse.

Paa den anden Side kan det ei nægtes, at den Tid mu-

ligen engang atter kan komme, skjcindt den nu maa ansees

for fjern, at der kan blive Mangel paa juridiske Candidater

til de mindste Sysselmandsembeder i Island, og det maa der-

for formentligen ansees rettest, at Bestemmelsen i Forordningen

26. Januar 1821 § 15, hvorved der er indrommet de saakaldte

danske Jurister Adgang til unaar fornBdeiit" at komme i Be-

tragtning til bemeldte Embeder, fremdeles bibeholdes.

Hvad dernæst Oprettelse af en særlig juridisk Læreanstalt

i Reykjavik angaaer, da er Uhensigtsmæssiglieden heraf alle-

rede paaviist af den kgl. Commissarius under Forhandlingerne

paa Althinget, idet han med Fbie gjorde opmærksom paa,

at Underviisningen ved en saadan Læreanstalt maatte blive i

htti Grad mangelfuld, eensidig og stagnerende, da man deels

aldeles vilde savne den Dygtighed, som findes hos Retslærerne

ved Universitetet, deels altfor meget vilde beskjæftige sig med
den specielle islandske Ret, og derimod ikke lægge tilbørlig

Vægt paa den almindelige Retsudvikling, eller endog være

istand til at fblge med denne, hvorfor Commissarius paa det

bestemteste har fraraadet at gaae ind paa det heromhandlede

Andragende. Endnu misligerc er det, efter min Formening,

at den omhandlede Foranstaltning upaatvivlelig vilde medftfre,

at de islandske Studenter ophortc at besøge Universitetet,

hvilket maatte ansees for saare uheldigt, da Universitetet ikke
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blot er det bedste Middel til at erhverve Kundskaber og Dan- 1857.

nelse, men tillige i saa mange andre Henseender det vigtigste 27. Mai.

Forbindelsesled mellem Danmark og Island.

Man har vel paa Althinget sogt at fjerne Frygten herfor

ved den Bemærkning, at Undervisningen i Island blot skulde

træde istedetfor den Underviisning, som ustuderede islandske

Jurister nu erholde ved Universitetet,., men naar der efter Al-

thingets Forslag skulde bestemmes det samme Forhold mellem

de Jurister, som tage Examen i Island, og de juridiske Can-

didater fra Universitetet, som det, der finder Sted mellem dem,

som tage Examen ved Pa6toral-Seminariel i Reykjavik, og de

theologiske Candidater fra Universitetet, kan der neppe være

nogen Tvivl om, at det samme Tilfælde vilde indtræffe med

Hensyn til Juristerne, som siden Pastoral-Seminariets Opret-

telse har viist sig i Henseende til Theologerne, at hine nemlig

ikke vilde finde deres Regning ved at gaae til Universitetet,

idet de i saa Fald havde Udsigt til efter et 2 å Saarigt Vintcr-

Cursus i Island at blive berettigede til at concurrere med Univer-

sitetseandidaterne om alle Underdommerembederne paa Island,

af hvilke mere end Halvdelen ere endog bedre end Overdommer-

embederne og enkelte endog bedre end Amtmandsembederne.

Blev det derimod bestemt, at de, der absolverede Examen ved

den juridiske Læreanstalt i Reykjavik, skulde stilles i samme

Forhold til Universitetscandidaterne, som det, hvori de saa-

kaldte danske Jurister efter Forordn, af 26. Januar § 15 nu

staae til disse, da er det at forudsee, at Læreanstalten ikke

vilde blive benyttet.

Betragter man fremdeles det Raisonnement, hvorpaa Al-

thingets Petition er bygget, da viser det sig i flere Henseender

skjævt og uholdbart.

Naar man saaledes ved Forslaget har villet afhjælpe den

Anomali, som antages at finde Sted efter oftnævnte g i For-

ordningen af 26. Januar 1821, idet der fordres ringere Qvali-

ficationer til at faae Underdommerembeder i Island end her i

Landet, uagtet den instructoriske Procesmaade, som gjælder

der i civile Sager, medfører, at mere er overladt til de islandske

Underdommeres Raadighed, end det er Tilfældet her i Landet,

saa er det klart, at denne Anomali ikke vilde blive hævet

ved Althingets Forslag, men tvertimod i meget hOi Grad for-

øget, idet man, som tidligere anført, formentligen saagodtsom

ingen Candidater vilde faae fra Universitetet, og man vilde

saaledes blive n»<lf til i Reglen at besætte de juridiske Em-
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1857. beder i Island med saadanne Individer, som ikke vare qvali-

27. Mai. fieerede til Ansa'ttelse i juridiske Embeder i Danmark , medens

-^ry~s+~ Saadafit nu kun skeer und tage ls es vi is og alene i N ods-

fa ld. Naar Andragendet fremdeles er stottet paa, at der ber

ved Universitetet ikke tages .tilborligt Hensyn tilden islandske

Ret, navnlig Retshistorie og Landboret, saa maatte, li vis dette

var en virkelig Grund, dette ikke blot gjælde om de danske

Jurister, men ogsaa om de latinske; men herpaa er der ikke

andraget af Althinget, og disse Sidste ville saaledes fremdeles

være berettigede til Ansættelse i de forste juridiske Embeder

i Island, uden at have faaet en saadan Underviisning i islandsk

Ret, som ansees uundværlig for de mindre dannede danske

J&S Jurister.£|jÉwv 'Jr-fi} ••ji-^^fer^^^^'^^SÉi« w-" 'f?WS&§%&tt
Naar endelig til livad der i det Foregaaende er anfort

foies, at Althinget ikke har seet sig istand til at paaVise Mid-

lerne til den omhandlede Foranstaltnings Iværksættelse, men
K har andraget paa, at Udgifterne, der upaatvivlelig vilde blive

meget større end af Althinget er antaget, og endog dobbelt saa

store, maatte blive afholdte af Statskassen, maa dette for-

mentlig være en Grund mere til ikke at indlade sig paa

bemeldte Andragende.

Del tilfmes endvidere, at Justitsministeriet, med hvem

Kirke- og Undervisningsministeren har eorresponderet i An-

ledning at' denne Sag, da den i en væsentlig Grad vedrorer

de Interesser, der sortere under bemeldte Ministerium, ganske

har'tiltraadt den ovenfor fremsatte Anskuelse, og derfor ind-

' stilles :
.

*'>
-\J

\
' ;

\,
• \ :

:: \
'2

•At det i den Bekjendtgj5rélsej som vil være at

udfærdige ånga&endé Resultaterne af Althingets Be-

tænkninger og Petitioner i 1855, allem. nuia blive

tilkjendegivet, at der ikke er fundet nogen Anledning

til at gaa ind paa nærværende Andragende.

I
Kongelig Resolution):-

Indstillingen bifaldes/ — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857 K

') 1 Forest. og Resol. Protokollen er Forestillingen ledsaget

af Althingets Petition 31. Juli 1855 i Original, samt af

en dansk Oversættelse af samme.
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Kongelig Resolution angaaende Prove i Is- 1857.

landsk for vordende danskfodte Embedsmænd, j^™^
Christiansborg den 27. Mai 1857 1

. — lal. Forestil-

lings- og Resolutions-Protokol 1857, Nr. 22. — 1 Justitsmini-

stererens tSimony's) Forestilling 20. Mai 1857 bemærkes', at

ved kgl. Resol. ai* 8. April 1844 .er det bestemt, at Enhver,

som attraaer Ansættelse som Embedsmand i Island, skal have

erhvervet sig en saadan Famlighed i dette Lands Sprog, at

han idetmindste forstaaer det og deri kan gjore sig ibrstaaelig

for de Indfodte, hvorhos det er paalagt de om Ansættelse der-

steds Ansøgende, at ledsage deres Andragender med paalidelige

Attester om deres Kjendskab til Landets Sprog.

Da denne allerh. Resolution ikke indeholdt nogen nær-

mere Bestemmelse om, af hvem den omhandlede Attest skulde

meddeles, har man hidtil ladet sig nbie med en Attest fra en

eller anden her studerende Islænder, som havde meddeelt Ved-

kommende Underviisning i Sproget. Der er imidlertid Hen?

Gange tort Anke over, at de danskfodte Embedsmænd, som

siden Resolutionens Emanation ere blevne ansatte i Island,

ikke have fyldestgjort de i bemeldte Resolution oj »stillede For-

dringer, hvilket man har forment Indrom derfra, at Bevislig-

hederne for disse Embedsmænds Kjendskab til Landets Sprog

ikke have været paalidelige, og dette har ogsaa givet Anled-

ning til, at det sidst afholdte Althing, for at opnaae en storre

Garanti i saa Henseende, med 14 Stemmer mod 4 har ved-

taget en allerund. Petition, hvori Thinget har andraget paa:

• At de- ved allerh. Resol. af 8. April 1844 paabjidne

Attester maae, for at blive antagne som gyldige, være udstedte

af Professoren i Oldnordisk ved Kjøbenhavns Universitet , eller

af den ved den lærde Skole i Reykjavik fast ansatte Lierer i

I

Islandsk«.

Ministeriet maa ogsaa for sit Vedkommende ansee det for

onskeligt, at en storre Garanti kunde erholdes for de om-

handlede Attesters Paalidelighed, og da det allerede tidligere,

i Anledning af et lignende Andragende fra Island, men uden

at det dog forte til noget Resultat, har været Gjenstand for

Brevvexling mellem Indenrigsministeriet og Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet, om det ikke kunde paalægges

'J Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 16. Juni

1857.
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1857. ^en ved Universitetet i de oldnordiske Sprog ansatte Lagrer,

27. Mai. nuværende Professor Gi'slason, der er en indfødt Islænder, at

— udstede Attesten, efter at liave prøvet Vedkommendes Kund-

skab i Sproget, troede jeg paany at burde oplage denne Sag,

og henvendte mig derfor desangaaende til Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæscnel. Fra delte Ministerium har

jeg derefter modtaget en fra fornævnte Professur G islason ind-

kommen Erklæring, ifølge hvilken der ikke vil være Noget

til Hinder for, at det for Fremtiden overdrages ham at an-

stille den omhandlede Prøve, og derpaa at udstede de i den

allerh. Resolution af 8. April 1844 befalede Attester ; men

han har hertil knyttet to Betingelser, nemlig: at der maa blive

fastsat nærmere Regler for Provens Afholdelse, og at der maa
blive tilstaael ham et passende (helst aavligt) Honorar for

Udførelsen af det omhandlede Hverv.

Hvad det første Punkt angaaer, da kan det ikke nægtes,

at det navnlig for Examinator kan være behageligt, at have

bestemte Regler at holde sig til ved Examinationcn, ligesom

det vistnok maa antages, at der paa denne Maade vil erholdes

en større Garanti for Attesternes Paalidelighed, og Ministeriet

troer derfor at burde udbede sig allerh. Bemyndigelse til nær-

mere at bestemme den ommeldte Prøves Beskaffenhed.

Med Hensyn til den Godtgjørelse, der maatte være at til—

staae for den omhandlede Examination og Attestation, har

Ministeriet' for Kirke- og Underviisningsvæsenet bemærket, at

det finder det ikke mindre billigt end passende, at der sikkres

bemeldte Embedsmand et Vederlag for en saadan, hans Em-
bedsstilling uvedkommende Forretning, og at dette sikkres

ham paa en Maade, der frier ham fra den Ubehagelighed og

Risico, selv at skulle afkræve de Paagjældende det. Paa den

anden Side har Ministeriet forment, at det er i sin Orden, at

Enhver, der indstiller sig til den omhandlede Prove, erlægger

et Gebyr, hvilket antages passende at kunne bestemmes til samme

Beløb, 'som er fastsat for den Prøve, der af Professoren i

Æsthetik ved Kjøbenhavns Universitet anstilles med dem, som

søge Ansa?ttelse i Holsteen, i det danske Sprog, nemlig til 3

Rdl. for hver Examinand, Ministeriet har derfor foreslaaet,

at der tillægges Professor Gi'slason i Honorar for Udforeisen

af det omhandlede Hverv en aarlig Godtgjørelse af 100 Rdl.,

eller 150 Rdl., eller et saa stort Beløb, som Erfaringen vil

vise at svare til Foi letningens Beskaffenhed og Omfang, saa-

ledes, at denne Godtgjørelse udbetales ham af Finantshoved-

•
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kassen, mod at paa den anden Side Gebyret, for hvis Op- 1857.

krævning Universitetet vel vilde kunne dragé Omsorg, indllyder 27. Mai.

i samme Kasse. Naar der imidlertid hensees til, at der i de -~
.

" rmi

sidste H Aar ikkun ere ansatte 7 danske Embedsmænd i Is-

land, nemlig 5 Jurister og 2 Læger, skjtørner jeg ikke, at del-

er tilstrækkelig Anledning til at søge Examinator bevirket et

last aarligt Honorar, hvorimod jeg maa ansee det for rettest,

at der udbetales ham et passende Salair i Forhold til det ud-

forte Arbeide, hvilket Beløb formentlig \\\ kunne afholdes af

de til extraordinaire Udgifter for Island ved Finantslovene

aarligt bevilgede 4000 Rd.

Ligesom der saaledes ikke vil være Noget til Hinder for,

at det, ialfald saalænge Professor Gislason beklæder Posten

som Lærer i de oldnordiske Sprog ved Kjøbenhavns Univer-

sitet, paalæggcs bemeldte Embedsmand at udstede ommeldte

Attester, saaledes kan der efter min Formening ei heller være

Noget at erindre imod, at det omhandlede Hverv efter Al-

Ihingets Forslag alternativt overdrages til den ved den lærde

Skole i Reykjavik fast ansatte Lærer i Islandsk. Vel maa det

antages, at en saadan Bestemmelse, som ogsaa af Althinget

selv antydet, sjelden vil komme til Anvendelse, eftersom Em-
bederne bortgives her i Danmark, og Supplikanterne, der,

førend de ansættes, skulle have godtgjort deres Kundskab i

Sproget, ogsaa i Almindelighed opholde sig her, men da en

saadan Bestemmelse dog, som et enkelt Tilfælde har viist,

mulig ikke vil være ganske overflodig, nemlig naar en ikke

indfødt Supplikant har sit Ophold paa Island paa den Tid,

han. søger, vil det vistnok være rettest og i al Fald til ingen

Skade, om man ogsaa i denne Henseende tog Althingets Pe-

tition til Følge.

Saaledes indstilles:

1. at det allern. inaatte behage Deres Majestæt

at bestemme, at indtil videre skulle de Attester om

Kundskab i det islandske Sprog, som i Medfør af

allerh. Resolution af 8. April 1844 skulle ledsage

Ansøgninger fra Ikke-Islændere om Embedsansættelse

i Island, for at ansees som gyldige, være udstedte

enten af Lectoren i de oldnordiske Sprog ved Kjø-

benhavns Universitet eller af den ved den lærde

Skole i Reykjavik last ansatte Lærer i det islandske

Sprog, samt
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1857. 2. at det lige allern. maatte behage Deres Maje-

27. Mai stæt at bemyndige Justitsministeriet til nærmere åt

• bestemme Beskaffenheden af den Prove i det islandske

Sprog, som de Paagjældende ville have at underkaste

sig, forinden de kunne erholde Attest om Kundskab

i Sproget, og Storrelsen af det Vederlag, som der-

for vil være at tillægge den, der afholder bemeldte

Prove.

(
Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857 ^

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Sysselmandens Bopæi

i Skaptafells Syssel. Christiansborg' don 27. Mai

1857. Is}. Forest. og fiesol. Protok. 1857, Nr. 23. --

' Ved Forestilling I. Mai 1857 forelægger Justitsministeren ( Si-

inony) en Petition fra Althinget 1865*, hvorved el af Bønderne

i Rleifa Uep indgivet Andragende er gjort til Gjenstand for

Petition, nemlig ua( det maatte gjores Sysselmanden i Skapta-

fells Syssel til Pligt, at tage Bopæl paa et for Sysselets Beboere

mere bekvemt Ste<l, end der, hvor han nu boer7 '. Thinget

vedtog med 10 Stemmer mod 7, at forlange, at det maatte

paala-gges Sysselmanden at bosætte sig i Strækningen imellem

Kufrafljot og Brunasand, nemlig i Meballand, eller i den Deel

af. Kleifa Hep, som er beliggende i Kirkjubæ Klosters Sogn.

Det bemærkes i denne Anledning, at Sysselmanden nu

boer paa den vestligste Gaard i hele Sysselet, og at dette er

til stor Gene for Sysselets Beboere, hvoraf de fra sammes

ostlige Deel have en 5—7 Dages Heise til Sysselmanden, ad

en Vei, der gaaer over rivende Bjergstromme og igjennem

ode Landstrækninger, og selv Beboerne af den vestlige Deel

have for stbrste Delen en 2 å 3 Dages Reise, ligeledes ad en

meget besværlig og farlig Vei.

'j TOindi fra al|»mgi Islendmga 1857, S. 57. - Med Resolu-

tionen er indheftet som Bilag: a) Althingets Petition 8.

August 1855 i Original, og bl samme i dansk Oversættelse.

2
) Petitionen, . dat . 7. August 1855, er i Original og dansk

Oversættelse indheftet med Resolutionen.
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Regjeringen havde tor havt Opmærksomheden henvendt 1857.
paa denne Mislighed, og af denne Grund var Jorden Nupstad 27 Mai
ved Rentek. Skriv. 9. Mai 1812 udlagt til Sysselmandens Bo- —

—

pæl. Ved Omstændighederne blev han imidlertid forhindret

Ira at bosætte sig paa Gaarden, og den paatænkte Foranstalt-

ning traadte aldrig i Kraft, indtil Jorden endelig i Aaret 1840

blev bortsolgt til Private. Det mentes at v;ere onskeligt, at

Sysselmandens BdpæJ nu maatte blive bestemt, da Syssel-

manden endnu ikke havde anvendt nogen Bekostning paa sin

Bopæl, og Sysselmanden selv syntes ikke at have Noget imod

en saadan Bestemmelse. Stiftamtmanden (Trampe) havde

derimod ment, at der ikke var vundet noget ved den i Peti-

tionen foreslaaede Forandring, idet Beboerne af de ostligste

Kgne vilde have i det Va\sentlige de samme Vanskeligheder

at overvinde for at besoge Sysselmanden paa dette Sted, som

paa hans Daværende Bopæl j thi om end Veien er noget kortere,

have det ost lige Syssels Beboere dog at passere de samme
farlige Bjergstromme og Sandørkener, som nu, medens paa

den anden Side Communicationen mellem Amtet og Syssel-

manden vil ved den tilsigtede Forandring blive vanskeliggjort.

Denne sidste Indvending synes dog Ministeriet at være af

en ringe- Betydning, da Udgiften derved næppe vilde overstige

10 å 15 Rd. om Aaret. Ministeriet havde derfor allerede

foretaget Skridt til Sagens hensigtsmæssigere Ordning, og dette

foreslaaes optaget i den kgl. Bekjendtgjorelse til Althinget,

men derhos ubor det ikke kunne undgaaes, at henlede sam-

mes Opmærksomhed paa, at, da Tel ilionen er foranlediget ved

et Andragende fra nogle al Beboerne i et enkelt. Hep i oft-

meldte Syssel, har Althinget ikke været befbict til at tage

Sagen under Behandling. Althinget. har nemlig, efter Bestem-

melsen i g 77 i For. 8. Marts 1843, ikke at befatte sig med
Enkeltes Ansognihger og Besværinger, men skal henvise disse

enten til Kongen, eller til vedkommende Ministerium eller.'Øv-

righed, altsaa her Justitsministeriet. Thinget burde saaledes

strax have henviist Sagen til Ministeriets Afgjorelse".

Saaledes bliver paa Grund af dét Anlorte indstillet :

»At det maatte behage D. M. allern. at bifalde,

at der i den allerh. Bekjendtgj 6reJse, som bliver at

udfærdige angaaende Resultaterne af det sidst af-

holdte Althing s Betauikningei' og Petitioner, allern.

inaa tilkjendegives Thinget, at der i Anledning af
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den indbemeldte Petition er af Justitsministeriet ind-

ledet de fornødne Skridt til en hensigtsmæssigere

Ordning af det deri omhandlede Anliggende, idet

Thingets Opmærksomhed dog henledes paa Indholdet

af Forordn, af 8. Marts 1843 § 77, hvorefter AI-

thinget ikke har at befatte sig med Enkeltes An-

stigninger og Besværinger, men bor henvise disse til

vedkommende Autoriteters Afgj<3relse».

[Kongelig Resolution] s

Indstillingen bifaldes. - Christiansborg Slot den

27. Mai 1857.

27. Mai. Kongelig Resolution apg. Althingets Forslag

om Oprettelsen af et Landvæsens-Institut. Chri-

stiansborg Slot den 27. Mai 1857. — Isl. Forest.

og Resol. Protok. 1857, Nr. 24. Kgl. Bekjendtg. til Althinget

27. Mai 1857, II, 5. Tffi. fra alffngi Isiendmga 1857, S. 81

83. — I Forestilling til Kongen 26. Mai bemærker Justits-

ministeren (Simony), at der allerede under 10. April 1855 var

af den daværende Indenrigsminister (P. G. BangJ forelagt

en fra det i Aaret 1853 forsamlede islandske Althing ind-

kommen Petition af følgende Indhold:

L. At D. M. allern. vilde befale Oprettelsen af et Land-

væsens-Institut for hele Island, helst i Sønder-Amtet, i hvilket

der kunde gives praktisk Underviisning i de vigtigste til Jord-

brug og Landhusholdning henhørende Fag, tilligemed theo-

retisk Underviisning i de Fag, der nødvendigen henhøre dertil.

2. At D. M. allern. vilde befale, at der til dette Institut

henlægges paa det Offentliges Bekostning en passende Gaard

afgiftsfrit, samt endvidere tilstrækkelige Midler til Opførelse

af Bygninger, Anskaffelse af de til Landhusholdningen nød-

vendige Ting og Redskaber, passende Gagering for Lærerne,

og andre for en slig Skole nødvendige Apparater og Indret-

ninger.

3. At D. M. allernaad. vilde befale, at en vis, bestemt

Andeel af Renterne af Vester-Amtets og Nord- og Ostamtets

oeconomiske Fonds, efter vedkommende Amtmænds Foran-

staltning, aarligen maatte anvendes til Understøttelse for haabe-

1857.

27. Mai.

•
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fulde, fattige Ynglinge fra de nævnte Amter, der ønske Under- I857
viisning i Landvæsenet i bemeldte Institut, og ^

4. At D. M. allernaad. vilde bifalde, at en vis bestemt „

Andeel af Renterne af Thorchilii Legat, for det første svarende

til hvad Kjosar og Gullbringa Syssel kunde have Fordring paa,

maatte blive anvendt til Understøttelse for fattige Ynglinge fra

bemeldte Syssel, for at nyde Underviisning i tidtbemeldte

Landvæsens-Institut.

Det behagede imidlertid D. M. i den Bekjendtgjorelse,

der blev udfærdiget angaaende Resultaterne af de af det i

bemeldte Aar afholdte Althing indgivne Betænkninger og Pe-

titioner, allern. at tilkjendegive Thinget i Anledning af for-

ommeldte Petition, at D. M. ikke saa Dem i Stand til at gaa

ind paa samme, paa den deri foreslaaede Maade, men at Re-

gjeringen dog, skjøndt der ikke kunde ventes tilstaaet nogen

Hjælp fra Statskassen til det omhandlede Foretagende, vilde

understøtte samme paa en anden passende Maade, naar samme

maatte kunne komme istand ved Privates Bestræbelser og In-

stitutet iovrigt erholdt en hensigtsnnessig Indretning og Be-

styrelse'. .V
;

;>- ::Ai }]:• •

1

<-ir\ -

'•

Det i Aaret 1855 samlede Althing har imidlertid, foran-

lediget af et fra Bardastrands Syssel indkommet Andragende,

paany taget Sagen under Overveielse og vedtaget en Petition,

som nu foreligger.

Det er deri bemærket, at Interessen for Landvæsenet over-

alt paa Island er i stadig Tiltagende, at alle indsigtsfulde

Bønder komme mere og mere til den Erkjendelse, at Landet

maa kunne frembringe mere end nu er Tilfældet, at der er

store Strækninger, som endnu henligge aldeles uopdyrkede,

men som godt kunde opdyrkes, og at selv det Land, der er

opdyrket, kunde ved en bedre Behandling og Drift give et

langt større Udbytte, at der imidlertid mangler den fornødne

Indsigt og Dygtighed til at benytte de tilstedeværende Hjælpe-

kilder paa den rette Maade, og at denne Indsigt og Dygtighed

ikke vil kunne ventes, førend der i Landet selv bliver oprettet

et Landvæsens-Institut.

Med Hensyn til Indholdet af den kongl. Bekjendtgjørelse

7. Juni 1855, har Althinget imidlertid ikke troet at burde nu

atter gjentage fornævnte i Aaret 1853 indgivne Petition, saa

meget mindre, som det maa erkjende, at Landet kunde være

') jevnf. denne Samling XVI, 102—103.

•
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1857. vel tjent med, selv om der blev gjort en Begyndelse med noget

27. Mai. Mindre. Det vilde saaledes efter Thingets Formening alt være

tr^!^- en heldbringende Foranstaltning, om en eller anden bekvem

Jord i Sonderamtet, eller maaskee een i hvert Amt, blev over-

ladt een eller flere dygtige i Landvæsenet oplærte Mænd af-

giftsfrit indtil videre, for at der sammesteds kunde blive gjort

Forsog i den mere fuldkomne Agerdyrkning j saadanne Forsrig

vilde, efter Thingets Formening, naar de lykkedes, give Lyst

til Efterlignelse, unge Mennesker vilde fole Opfordring til at

"lade sig undervise af disse Mænd, især naar de maatte kunne

vente Hjælp til Bestridelse af de dermed forbundne Bekost-

ninger, f. Ex. af Amternes oeconomiske Fonds, og der vilde

saaledes efterhaanden af sig selv danne sig praktiske Lære-

~ ' anstalter. ti - »-v

,

Men en absolut nødvendig Betingelse for et saadant gun-

stigt Resultat vilde det, foruden de ovenbcrorte Understøttelser

til dem, der maatte attraae Underviisning, være, at tillige de

paagjaddende Lærere kunde vide sig i sikker Besiddelse for

en bengere Tid af de Jorder, hvis Forbedring og Kultur de

saaledes havde paabegyndt. Da det nu paa Grund af den

almindelige Uformuenhed i Island ikke er at vente, at Private

vilde see sig istand til at yde tilstrækkelig Understøttelse til

Opnaaelsen heraf, og der heller ikke kan ventes nogen saadan

af Statskassen, saa har Althinget, i Henhold til det Tilsagn

om anden passende Understøttelse fra Regjcringens Side, som

i Bekjendtgjorclsen er givet, andraget paa:

1. med 10 Stemmer mod 8 : - at Kongen maatte indtil

videre i en Deel Aar ville tilstaae en Jord i Sonderamtet, som

dertil maatte ansees mest bekvem, eller flere Jorder, og da

helst en i hvert, Amt, til afgiftsfri Brug og Benyttelse af den

Mand, eller de Mænd, som der vilde oprette et Landvæsens-

Institut, forsaavidt Vedkommende maatte ansees skikkede der-

til. — 2. med 14 Stemmer mod 4 : — at det maatte finde

Kongens Bifald, at Bestyrerne af de oeconomiske Fonds i de

respective Amter tilstode unge. Mennesker, som viste Anlæg

til Agerdyrluiings faget, men manglede Evne til selv at afholde

de med deres Underviisning forbundne Udgifter, en passende

Understøttelse af bemeldte Fonds Renter, for at sætte dem
istand til at nyde Underviisning ved de paatænkte Instifuter.

Den kgl. Commissarius, Amtmand Melsted, har ved Ind-

sendelsen af fornævnte Petition, med Hensvn til sammes første

Indstillingspunkt, yttret, at der for bemeldte Amts Vedkom-

i

-
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niende for Tiden ikke kunde tænkes paa at gjennemfore samme, 1857.
da der, om der end findes fiere Gaarde sammesteds, som an- 27. Mai.

sees vel skikkede til en saadan Anvendelse, dog for Oieblikket —
ikke findes nogen Mand i Amtet, som er i Besiddelse af den

fornødne Indsigt og Dygtighed til at overtage og lede det paa-

tænkte Foretagende.

Derimod har han anbefalet Forslaget £or SØnderamtets

Vedkommende, navnlig med Hensyn til, at der netop for Tiden

findes en Mand, som antages at være skikket til at paatage

sig det omhandlede Hverv, hvorhos han har foreslaaet, at

der, forinden Videre i denne Henseende foretages, maatte ind-

hentes nærmere Erklauing fra Amtmanden i Sønderamtet med

Hensyn til den Gaard, som kunde være at vælge til Anven-

delse i det nævnte Oiemed, samt at der ligeledes maatte blive

erhvervede nærmere Oplysninger fra Nord- og Ostamtet om,

hvorvidt og paa hvilken Maade en lignende Foranstaltning

kunde være at trælle for dette Amts Vedkommende.

Ogsaa det andet lndstillingspunkt blev af Commissarius

anbefalet, dog med den Indskrænkning, at de deri ommeldte

Understøttelser af Amternes oeconomiske Fonds kun skulde

ydes for hvert Amts Vedkommende til de Personer, som bleve

underviste i en inden Amtets Grændser liggende Landvu'sens-

skole, og at Understøttelsen ikke maatte overstige en vis Deel,

1\ Ex. V3 a* vedkommende Fonds aarlige Indtægter.

Ministeriet har derefter brevvexlet om Sagen med de

nævnte to Embedsmænd, idet man navnlig udbad sig Op-

lysninger om, hvorvidt der i de bemeldte Amter fandtes

Gaarde, der vare passende til Underviisningsanstalter i Land-

væsenet, og Mænd, der besad Dygtighed til at forestaae samme,

ligesom man ogsaa med Hensyn til de begjærte UnderstØttel-

ser til dette Oiemed for SØnderamtets Vedkommende, hvor

der ikke findes noget oeconomisk Fond, som j de andre Amter,

men derimod et landoeconomisk Selskab, der i sin Tid harerholdt

en Understøttelse af 1000 Rd. af Statskassen, paalagde Stiftamtet

at erhverve en Erklæring fra dette Selskab om, hvorvidt Samme
maatte være villigt til at sætte sig i Spidsen for det herom-

handlede Foretagende, og for Nord- og Ostamtets Vedkom-

mende begjæret Oplysning om, hvor stor en Understøttelse

det oeconomiske Fond sammesteds maatte være istand til at yde.

Fra samtlige disse Autoriteter har man nu modtaget Er-

klæringer over Sagen, hvilke i det Væsentlige gaae ud paa,

XflL B. 9
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1857. at det vel vilde være særdeles onskeligt, om der maatte blive

27. Mai. truffet Foranstaltninger til Ophjælpning og Udvikling af det

-*"-vr*»* islandske Landva>sen, som udgjbren af Landets Hovederhvervs-

kilder, men at Forholdene imidlertid endnu ikke ere saadanne,

at Sagen strax vil kunne sættes i Værk.

Saaledes er det navnligen af Amtmanden over Nord- og

Ostamtet bemærket, at der i dette Amt er Trang ikke blot

til en saadan Undervisningsanstalt for Landvæsenselever, men

at hermed formentlig tillige burde forbindes en saadan Lære-

anstalt, hvor de vordende Embedsmænd kunde saaledes for-

beredes til Oplærelse ved den lærde Skole, at Skoletiden kunde

indskrænkes til 2 å 3 Aar, idet det efter hans Forklaring har

viist sig, at kun et meget ringe Antal Disciple fra bemeldte

Amt freqventere den lærde Skole i Reykjavik, paa Grund af

de med Opholdet sammesteds forbundne Omkostninger. Han

har derhos henpeget paa, at den ham som Embedsmand over-

dragne Jord Mofrruvellir vilde fortrinlig egne sig til at anvendes

til det omhandlede Oiemed, idet tillige det derværende Mur-

hus eller Amtmandsboligen vilde være særdeles passende som

Skolehus. Da imidlertid hertil vilde udfordres meget betyde-

lige Resourcer, idet der blandt Andet maatte opfores en an-

den Embedsbolig for Amtmanden paa Oefjord, hvilke ikke

ville kunne tilveiebringes i den nærmeste Fremtid, og da der

ikke for Tiden er nogen Mand i Nord- og Ostamtet, der an-

sees skikket til at forestaae det omhandlede Landvæsens-

Institut, antager han, at det nærværende Tidspunkt ikke er

skikket til Foretagendets Paabegyndelse. Ibvrigt har han til-

foiet, at der formentligen ikke vilde være Noget til Hinder

for, at Renterne af Noi«d- og Ostamtets oeconomiske Fond

blive i sin Tid anvendte til Oplærelsen af ubemidlede Land-

væsenselever, hvorhos er bemærket, at bemeldte Fond eier en

fast Kapital af 1480 Rd. 7 Sk., hvoraf Renten altsaa kunudgjor

56 Rd. 58 Sk. aarlig. IfcJlge den fra det forommeldte land-

- oeconomiske Selskab i Sbnderamtet modtagne Erklæring, har

samme henvendt sig til den af Amtmand Melsted udpegede

Mand, om hvem der alene kan være Spbrgsmaal som For-

stander for det paatænkte Institut i Sbnderamtet, som derefter

ogsaa har erklæret sig villig til at overtage dette Hverv, imod

at han erholder en hensigtsmæssig Gaard til afgiftsfri Brug,

samt en Sum af 5 til 600 Rd., for der at indrettede fornbdne

Beboelsesleiligheder, og endvidere et Laan mod 4 pCt. Rente

til Indkjttb af den fornodne Qvægbesætning, hvorhos lian an-
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gaaende Elevers Optagelse har opstillet som Betingelse, at de 1857.
skulle antages paa 3 Aar, mod at erlægge hver for det ftfrste Aar 27, Mai.

25 Rd,, hvorimod de i de to andre Aar skulde nyde fri Kost

og Underviisning, imod at forrette alt forefaldende Arbeide

paa Gaarden, samt imod at gaae paa Fiskeri i Tiden fra medio

Marts til 12. Mai. lovrigt finder han ingen af de Staten til—

horende Jorder i Nærheden af Reykjavik passende for et saa-

dant Anlæg, men derimod nogle private Gaarde, hvorhos han

har yttret Onske om, at der maatte gives ham Leilighed til

at gjtfre sig nærmere bekjendt med flere Jorder, for derefter

at kunne træffe det bedste Valg. Men om det end maatte

blive tilladt, naar ingen af de Staten tilhørende Jorder maatte
•

findes tjenlige til det nævnte Oiemed, at erhverve en saadan

privat Eiendom, der maatte ansees mest passende, enten ved

Magelæg eller paa den Maade, at Afgiften af en af de bedre

Staten tilhørende Jorder blev anvendt til at dække Afgiften

af den private Jord, der maatte blive leiet i bemeldte Oiemed,

og om man end maatte kunne gaae ind paa de Ibranforte Be-

tingelser angaaende Elevernes Optagelse, hvilket Selskabet dog

anseer for tvivlsomt, — vilde det dog efter dets Formening

ikke kunne ventes, at Statskassen vilde overtage Garantien for

det foranmeldte Laan af 7 å 800 Rd., forsaavidt det ikke

maatte kunne fyldestgjores af den i Qvægbesa'tningen givne

Sikkerhed, men uden Garanti paa denne eller lignende Maade

vilde Selskabet ikke kunne forsvare at forstrække den Paa-

gjældende, der selv er aldeles ubemidlet, med Laanet.

Da nu hertil kommer, at den oftnævnte Mands Fagdan-

nelse er mere theoretisk end praktisk, og at han allerede for

Tiden aarligen har Elever til Oplæreise i Landvæsenet, samt

at Selskabets Resourcer ere saa indskrænkede, at det ikke,

uden at maatte opgive sit tidligere Oiemed, kan gjore peku-

niaire OpofT'relser til andre Formaals Fremme, har Selskabet

tilraadet, at det heromhandlede Foretagende maatte indtil

videre stilles i Bero, hvorhos det ibvrigt har erklæret sig vil-

ligt til at sætte sig i Spidsen for dette vigtige Anliggende,

saasnart Omstændighederne maatte blive gunstigere til sammes

Iværksættelse.

I Henhold til disse af Stiftamtmanden i det Væsentlige

tiltraadte Bemærkninger skjonner Ministeriet ikke, at der for

Oieblikket vil kunne foretages videre til denne Sags Fremme,

og derfor indstilles:

9*
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1857. At det maatte behage D. M. allern. at bifalde,

^""^v at det i den Bekjendtgjorelse, som bliver at ud-

færdige angaaende Resultaterne af de af det sidst-

afholdte Althing indgivne Betænkninger og Petitioner,

inaa tilkjendegives Thinget, at der med Hensyn til

de i de ovennævnte Erklæringer fra Autoriteterne

paa Island an forte Omstændigheder, hvilke nærmere

ville være at meddele Thinget igjennem den kongel.

Commissarius, ikke for Oieblikket vil kunne foretages

Videre til Sagens Ordning, men at denne fremdeles

vil være Gjenstand for Regjeringens særdeles Op-

mærksomhed.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857 *.

27. Mai. Kongelig Resolution angaaende Beretning om

Collectpengenes Status siden 1797. Christiansborg

Slot den 27. Mai 1857. — Isl. Forest. og Resol. Prot.

1857, Nr. 17. — I Forestilling 5. Mai bemærker Justitsmini-

steriet (Simony), at Althinget i 1855 har med U Stemmer

mod 8 vedtaget Indsendelsen af en Petition til Kongen, om at

foranstalte en tydelig og nbiagtig Beretning over de saakaldte

Collectpenge affattet og meddeelt det næst sammentrædende

Althing, saa at det deraf kunde erfares, hvortil Renterne af

disse Penge ere blevne anvendte siden Udgangen af Aaret

1797, og til hvor stor Kapital de nu med paalfibne Renter

maatte være bragte op, samt hvor Kapitalen nu maatte være

deponeret.

Det jer af Althinget i denne Anledning bemærket, at lige-

som det kgl. Rentekammer i Aaret 1798 paa det daværende

Althing lod publicere en tydelig Regning over Collectpengenes

oprindelige Størrelse, deres Anvendelse og det Belbb, hvortil

de med Renter vare stegne ved Udgangen af Aaret 1797, og

'") Med denne kgl. Resolution er i Korestillings-Protokollen

indheftet Althingets Petition i Sagen 6. August 1855 i

Original og med dansk Oversættelse.
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som dengang udgjorde 47,822 Rd. 54 Sk. dansk Courant, 1857.
saaledes var det Ønskeligt, om Landets Indbyggere qgsaa nu 27. Mai.

maatte faae en Beretning over denne Collects Forfatning siden —"~x-^.

1797, og det saameget mere, som man føler sin Uformuenhed

til ved egne Midler at kunne etablere nogensomhelst Stiftelse,

hvor nyttig og nødvendig den end maatte findes, men paa den

anden Side (maaskee af Vankundighed) staaer i den faste

Overbeviisning, at Collecten i de næsten 60 Aar, der ere for-

løbnej siden den . sidste Beretning over sammes Status blev

bekjendtgjort, vil være tøben op til en betydelig Kapital.

Thinget har hertil endnu føiet den Bemærkning, at da det

truer med Uaar og Dyrtid i Island, vilde maaskee den Tid

ikke være fjern, da Nødvendigheden krævede, at denne Col-

leet anvendtes just i det samme Oiemed, hvori den blev given,

og det vilde fbigeligen i begge disse Henseender være tjenligt

og nødvendigt, at Althinget var bekjendt med de forhaanden-

værende Resourcer.

Ministeren forudskikker nogle Bemærkninger angaaende

de omhandlede Collectpenges Historie.

Ved kgl. Resolutioner 23. Oktbr. 1783 og 9. Febr. 1785

blev det allern. befalet, at der i Danmark, Norge og Hertug-

dammerne skulde indsamles en Collect af frivillige Gaver, til

Understøttelse for de Indbyggere i Island, som i Aarene 1783

og 1784 havde lidt. ved en i Skaptafells Syssel opkommen

Jordbrand. Den indkomne Sum udgjorde ialt 41,535 Rd.

77'/2 Sk. d. C, og det blev overladt til Rentekammeret at

distribuere samme, men foreløbigen indbetaltes den, successive

som den indkom, i den kgl. Kasse med den Bestemmelse, at

deraf skulde svares 4 pOt. aarlig i Rente Ira Indbetalingen

indtil Udbetaling skete. Nøden paa de Ødelagte Steder i Island

var imidlertid saa stor, at man ikke troede at burde oppebie

Udfaldet eller Ordningen af Collecten, og der anvistes derfor,

under Navn af Forskud, flere Summer af Statskassen til Af-

hjælpning af den øieblikkelige Nød. Sildigere skete dog ikke

nogen almindelig Uddeling af Collectpengene, men enkelte

Summer bleve i de nærmeste Aar efter Jordbranden anvendte

til Hjælp for de Skadelidte, og en stor Deel af disse Summer

bleve afholdte af Renterne af Collectpengene. Ikke mange

Aar efter Jordbranden tilstodes derimod Tid efter anden af

Collectpengene og deres Renter Laan og Præmier til islandske

Kjøbmænd som Opmuntring til Landets Providering, Forskud

til Indkjnb af Uldgarn paa Island, Understøttelse til de Be-
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1857. boere, som havde lidt Skade ved Storm i Aaret 1799$ end-

27. Mai. videre anvendtes ifblge specielle kgl. Resolutioner store Sum-

mer til den islandske Kystopmaaling, til en Expedition med

Brigskibet Justitia under Krigen, og endelig have Collect-

pengencs Renter i en Række af Aar, indtil den endelige Op-

gjorelse, som nedenfor vil blive omtalt, i 1844 fandt Sted,

været bestemte til at anvendes til. at dække Udgifterne ved

Udarbeidelsen af et Kort over Island og til at pensionere de

fra Kystopmaalingen efter dens OphcJr afgaaede Arbeidere,

idet det dog, hvad den sidstomhandledc Anvendelse angaaer,

bema*rkes, at skjondt Collectpengene antages at indestaae i

Statsgjaddskassen og at forrentes deraf, ere dog alle siden

1816 til Udredelse af Colleetens Renter bestemte Summer an-

viste af Finantskassen, som altsaa derfor havde Krav paa Er-

•J'
statning. jf*f. . tfff'r

:

-*v> )
1' j-.-:, [«;is

1 den Hensigt, at see Mellemværendet mellem Collect-

pengene og Statskassen ordnet, blev der i 1836 anstillet meget

• vidtløftige Undersøgelser af de vedkommende Collegier, og

saavcl i Statsgjældsdirectionen som i det kgl. Rentekammer

bleve der forfattede Opgjbrelser over, hvad der endnu maatte

være tilbage af Collectpengene. Resultatet heraf var, at, efter

S'atsgjældsdirectionens Opgjbrelsc, udgjorde Colleetens Til-

godehavende i Kapital 13,378 Rd. 51 Sk. og i Renter til 31.

Decbr. 1843 14,440 Rd. 65 Sk., men efter Rentekammerets

Opgjbrelse i Kapital 28,165 Rd. 24 Sk. og i Renter til samme

Tid 29,914 Rd. 2 Sk., hvorhos Finantskassens Udlæg for Col-

lecten siden Aaret 1816 efter sidstmevnte Opgjbrelse belbb

ialt 32,948 Rd. 75 Sk.

Difi'erentsen mellem bemeldte Opgjbrelser hidrbrte for-

nemmeligen derfra, at Statsgjældsdirectionen formente, at nogle

i A arene 1785 til 1789 til Islands Pro videring, til Indkjbb af

Kreaturer for de brandlidte Indvaanere i Island m. v., af

Statskassen udbetalte Forskud burde refunderes samme af

Col leetpengenes Kapital og uden Hensyn til den i 1813 sted-

fundne Omskrivning, medens Rentekammeret var af modsat

Anskuelse.
.
Efterat Sagen derpaa var bleven taget under Over-

vejelse af en Commission, bestaaende af Delegerede fra de

deri interesserede Collegier, blev det paa en af Geheime-

Stats- og Finantsminister, Grev A. W. Moltke derom allerund.

nedlagt Forestilling ved allerh. Resolution af 25. Juli 1844

bestemt, at den af det kgl. Rentekammer affattede Opgjbrelse

af Col leet pengenes Belbb skulde tages til Fblge, og at dette,
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uanseet de i A arene 1785 til 1789 gjorte Forskud, skulde be- 1857.
stemmes til 28,1(55 Rd. 24 Sk., samt at Finantskassens Krav 27. Mai.

paa Collectpengene siden Aaret 1810 skulde bortfalde, forsaa- -«~^-—^_

vidt det ikke maatte kunne dækkes af det efter hiin Opgjorelse

beregnede tilgodehavende Rentebeløb. Det bestemtes derhos

i denne allerh. Resolution, at det Belttb af indtil 12000 Rd.,

som antages at ville medgaae til den islandske lærde .Skoles

Forflyttelse og Opforelse i Reykjavik, maatte udredes deel s

ved at realisere Meelbftdernes i Statsgjældskassen indestaaende

Kapital, 7500 Rd., deel s af Collectpengene, hvoraf dernæst

Resten skulde bevares som en til Islands Tarv bestemt og ved

Renternes Accumulation voxende Kapital, der, istedetfor den

forrige Benævnelse af islandske Collectpenge, skulde føre Navn

af „Understøttelsesfond for Island", og hvoraf Intet maatte

anvendes uden ifølge specielle kgl. Resolutioner.

Allerede i Aaret 1845, da Althinget første Gang var samlet,

blev Sagen om Regnskabs Afbeggelse for Collcctpengenes An-

vendelse bragt paa Bane i Thinget, i hvilken Anledning der

af den kgl. Commissarius blev meddeelt Thinget deels en

Oversigt over Collcctpengenes tidligere Anvendelse, deels Hoved-

indholdet af nysanforte kongel. Resolution af 25. Juli 1844.

Althinget var imidlertid ikke tilfredsstillet ved disse Meddelelser,

ognavnligen synes den Omstændighed, at det ved allerh. Resol.

af 28. Mai 1800 er bestemt, at Collectpengenes Kapital, der

efter det paa Althinget i Aaret 1798 publicerede Regnskab

angaves til 37,957 Rd. 83 Sk. d. C. foruden en Rentebehold-

ning til Belbb 9,864 Rd. 67 Sk., hvilket tilsammen netop

udgjor den i Thingets nærvau'ende Petition omtalte Sum af

47,822 Rd. 54 Sk. d. C, ikke maatte angribes, men blot

Renten anvendes i det deri angivne Oiemed, nemlig Kystop-

maalingen ved Island, at have fremkaldt den Tro hos Thingets

Medlemmer, at der tilkom Collecten en storre Kapital end de

ved allerh. Resolution af 25. Juli 1844 bestemte 28,165 Rd.

24 Sk., ligesom man ogsaa har fundet det urigtigt og ufor-

eneligt med det oprindelige Oiemed, at Renten er bleven an-

vendt til Kystopmaaling, Stikorts Udgivelse in. v., og endelig

til Pensionering af de Mænd, der vare ansatte ved de nævnte

Forretninger.

Det maa imidlertid herved bemærkes, at Resolutionen af

28. Mai 1800 ikke synes at have til Hensigt at give nogen

almind-elig Regel for Anvendelsen af Collectpengenes Ka-

pital eller Renter, hvorimod den maa antages alene at gaae
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1857. ud paa at bestemme, at vel disse sidste, men derimod ikke

27. Mai. Kapitalen, maatte anvendes til Kystopmaalingenj men
' ^ ' deraf fulgte ikke, at Kapitalen ikke skulde kunne anvendes

til saadanne Oiemed, sum" vare ganske stemmende med den

Hensigt, hvori Collecten var indsamlet, nemlig til Understat-

telse af Nødlidende i Island, og netop i saadanne Oiemed ere

betydelige Summer udgivne endnu efter Aaret 1800, hvoriblandt

kun anføres, at Expeditionen af Brigskibet Justitia fra Thrond-

hjem i Aaret 1808—9 alene medførte et Tab af 10,017 Rd.

Hvad Renternes Anvendelse angaaér, kan det vel ikke

nægtes, at denne er skeet til Formaal, som stode langt fjernere

fra Collectpengenes oprindelige Oiemed, og at disse store

Rentekapitaler af over 80,000 Rd. muligen kunde have været

anvendte paa anden Maade til større Nytte for Island, men

paa den anden Side kan det ikke miskjendes, at man har

anseet de nævnte Formaal som gavnlige for Island, og i et-

hvert Fald er Anvendelsen sanctioneret ved allerh. Resolu-

tioner, som ikke kunne omstødes.

Da Sagen saaledes, efter forudgaaet nøjagtig Undersøgelse

og vidtløftige Forhandlinger mellem de paagjældende Col-

legier, samt imellem de i den Anledning specielt tilkaldte Mænd,
er bleven endelig afgjort, som det maa antages paa den

for Island gunstigste Maade, skjønnes der ikke at være nogen

Grund til nu paany at optage denne gamle og meget forviklede

Sag, hvilket ei heller vilde give noget Udbytte, medens dens

Forhandling paa Althinget uden Tvivl vilde fremkalde ube-

hagelige Debatter, og Thinget synes saameget mindre at kunne

gjøre Krav paa at tage Sagen under Behandling, som den

paagjældende allerh. Resolutiun, hvorved samme er endelig

afgjurt, er afgiven paa en Tid, da Althinget endnu ikke var

traadt i Virksumhed.

Fur at imidlertid den kgl. Cummissarius kan blive bekjendt

med Sagens Stilling, ug sat istand til at imødegaae de Be-

mærkninger ug Paastande, sum paa Thinget maatte fremkumme

angaaende samme, turde det være hensigtsmæssigt, at der blev

meddeelt ham Gjenparter deels af den Forestilling , der gik

forud for den allerh. Resolution af 25. Juli 1844, med den

dertil hørende Betænkning, deels af selve Resolutionen, for at

denne kan blive afgivet til Thinget in extenso, eftersom det i

Comiteebetænkningen er bemærket, at Udvalgets Medlemmer
„hverken have seet bemeldte Resolution eller vide Noget om,

at den skulde være kjendt i Island".
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For Tidsrummet fra 25. Juli 1844 til 31. Decbr. f. A. er 1857.
en nbiagtig Opgjbrelse over Understøttelsesfondens Indtægter 27. Mai,

og Udgifter bleven affattet i Ministeriet. Heraf fremgaaer det, —
at der foruden de ved oftnævnte allerh. Resolution af 25. Juli

1844 bevilgede 4500 Rd. af Fondens Midler til den lærde

Skoles Flytning fra Bessastad til Reykjavik, hvorved Fonden

blev reduceret til 23,665 Rd. 24 Sk., endvidere ifølge allerh.

Resolution af 2. Mai 1845 er af samme Fond udbetalt til

Skolebygningens Opfbrelse 11000 Rd. Ifcilge allerh . Resolution

af 16. Mai s. A. blev imidlertid det bemeldte Aar sammen-
traadte Althings Betænkning indhentet om, hvorvidt sidst-

nævnte BelOb maatte være at restituere Understøttelsesfonden

ved Repartition paa Island, men Althinget kom eenstemmig

til det Resultat, at der ikke var Anledning til for Tiden at

foretage en saadan Repartition, og Thinget maa saaledes an-

tages stiltiende at have samtykket i, at det nævnte Belbb er

blevet anvendt til det anfbrte Oiemed.

Efter den Tid er Intet blevet udbetalt af Kapitalen, hvor-

imod der vel er disponeret over den stbrste Deel af Renten,

saa godt som udelukkende til Afholdelse af Udgifterne ved

islandske Landmænds Oplærelse her i Landet, naar blot und-

tages, at der i nogle Aar er ydet en herværende islandsk

Kunstner en Understøttelse af 100 Rd. aarlig. Alle disse Ud-
betalinger ere foretagne hver Gang efter en derom erhvervet

allerh. Resolution, overeensstemmende med Forskrifterne i den

allerh. Resolution af 25. Juli 1844, og ved Siden heraf er

Fondens Formue, som ved Udgangen af Aaret 1845 udgjorde

13,765 Rd. 83 Sk., den 31. Decbr. f. A. voxet op til 15,168

Rd. 69 Sk., hvoraf 14,265 Rd. 83 Sk. i rentebærende Obliga-

tioner og 902 Rd. 82 Sk. i Contanter, hvilke Effekter ere op-

bevarede hos Justitsministeriets Kasserer.

Efter Ministerens Skjbn antages, at der ikke kan være

Noget til Hinder for, at den ommeldte Opgjbrelse gjennem

den^ kgl. Commissarius meddeles Althinget, og derfor indstilles

i Henhold til det Anfbrte:

at der i den Bekjendtgj oreise til Althinget, an-

gaaende Resultaterne af de under dets Mode i 1855

afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne

Andragender, som i sin Tid vil være at udfærdige,

maa blive tilkjendegivet Althinget i Anledning af :

indbemeldte Petition, at, da Sagen angaaende Col-
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1857. lectpengene, som Thinget engang tidligere har havt

27~MaT Leilighed til at blive bekjendt med, har fundet sin

endelige Afgjorelse ved allerh. Resolution at' 25.

Juli 1844, hvorved deres Belttb til den Tid fastsattes

til 28,165 Rd. 24 Sk., er der med Hensyn til Col-

lectpengenes tidligere Anvendelse ikke fundet nogen

Anledning til at meddele Althinget yderligere For-

klaring end den, der allerede af den kgl. Commis-

sarius er givet Thinget i Aaret 1845, men at man der-

imod ikke har troet at burde nægte Thinget Oplysning

om, hvorledes den ved allerhoistbemeldte Resolution

stiftede Understottelsesfond og sammes Renter siden

25. Juli 1844 ere anvendte, til hvilken Ende der af

den kgl. Commissarius vil blive Althinget tilstillet

verificerede Afskrifter af meerbemeldte allerh. Re-

solution, saavel som af det over Fonden siden dens

Oprettelse forte Regnskab, ledsaget med Opgivelse

af den Maade, hvorpaa Kapitalen nu er sikkret, og

hvor den er beroende.

[Kongelig Resolution |

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857 K

27. Mai. Kongelig Resolution angaaende Udkast til en

Communal- Anordning for Island. Christiansborg

Slot den 27. Mai 1857. Isl. Forest. og Resol. Prot.

1857, Nr. 28. — 1 allerund. Forestilling Ira Justitsministeren

(Simony) af 22. Mai fremstilles Sagen med følgende Be-

mærkninger :

) I Tioindi fra aljungi fslendinga 1857, S. 57- 58 (Bekjendtg.

til Althinget 27. Mai 1857 II, 10) findes Meddelelse om
denne Resolution. Sagen blev paany taget under For-

handling af Althinget i 1857 og en fornyet Petition ind-

given. — Som Bilag til Forestillingen i denne Sag i Re-

solutions-Protokollen er vedheftet a) Althingets Petition

om Sagen den 3. August 1 855 i islandsk Original ;
—

bj samme i dansk Oversættelse.
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1 Overeensstemmelse med Resol. 9. Mai 1855 var Udkast 1857.
til en Communal-Anordning for Island forelagt Althinget 1855, 27. Mai.

der har (aget samme under Behandling paa lovbefalet Maade, -

og derefter afgivet Betænkning, hvoraf erfares, atThinget ikke

har tilraadet, at Udkastet skulde blive ophbiet til Lov, uden

forst efter at have modtaget flere meget betydelige Forandringer,

der ere blevne vedtagne af Thinget og findes anførte i Be-

tænkningen under 75 forskjellige Indstillingspunkter '.

Ministeriet kan ikke Andet end finde det meget beklage-

ligt, at den heromhandlede, med saamegen Omhyggelighed af

Regjeringen forberedte Sag, har havt et saa uheldigt Udfald

paa Althinget, hvilket uden Tvivl væsentligst maa tilskrives den

Omstændighed, at der ikke ved sammes Behandling blev ydet

Thinget tilstrækkelig "Veiledning af den kongl. Commissarius,

idet han ved første Behandling var ved Sygdom forhindret fra

at være tilstede, og ved Sagens endelige Behandling var endnu

saa svag, at hans Foredrag, der iovrigt først fremkom hen-

imod Slutningen af Debatten, som han selv har bemærket,

ikke kunde ventes at faa nogen Indflydelse paa Afstemningen.

Det er af Korhandlingerne klart, at der under Sagens Be-

handling paa Althinget har viist sig saa megen Usikkerhed

og Tvivl, at hvis Commissarii grundige Foredrag var frem-

kommet under Sagens fbrste Behandling, vilde samme upaa-

tvivlelig have medført et ganske andet Resultat, især da Thinget

ikke kunde Andet end indromme, at Regjeringsudkastet var

udarbeidet med Sagkundskab og Omhu. Efierat der derimod

nu foreligger en Afstemning og en derpaa grundet Indstilling

fra Althinget^ om Sagens Ordning, vil det formentligen blive

meget vanskeligt at bringe den tilbage i det rette Spor. Jeg

kan nemlig ikke Andet end med den kgl. Commissarius være

enig i, at Althingets Indstillinger i denne Sag i det Hele ere

af en saadan Beskaffenhed, at de ikke egne sig til at tages 1

til Folge, og det forekommer mig, at den Ordning af Com-
munalv.esenet i Island, som er foreslaaet af Althinget, i ingen

Henseende er saa hensigtsmæssig som den af Regjeringen

foreslaaede.

Ifølge Regjeringens Udkast skulde de communale Anlig-

gender afgjbres af Repsforstanderskaber og Amtsraad med
Recuis til Ministeriet, som ligeledes skulde afgjbre de Tvistig-

heder, som maatte opstaae mellem Repper eller Sysseler i

') see Ttøindi fra atøfogi Islendinga 1855, S. 878-900.
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1857. forskjellige Amter. Regjeringen troede derimod ikke at burde

27. Mai. gaa ind paa et fra Althinget i Aaret 1853 indkommet Forslag,

' om at oprette Sysselraad som Melleminstants, og det af Grunde,

som findes nærmere udviklede i Motiverne til det af Mini-

steriet udarbeidede Lovudkast, og i det Væsentlige gik ud

paa, at Sysselerne ikke have nogen fælles oeconomisk Inter-

esse, at den af Althinget foreslaaede Ordning vilde gjøre For-

holdet unødvendig compliceret og byrdefuldt, og at de forholds-

vis ikke mange Forretninger, som kunde tilfalde Sysselraadene,

ligesaa bekvemt kunde henlægges deels til Repsforstander-

skaberne, deels til Amtsraadene.

Althinget har imidlertid fremdeles med megen Styrke in-

sisteret paa Sysselraadenes Oprettelse, men det har derhos

dog tillige maattet erkjende, at Amtsraadene alligevel ikke

kunne undværes. Efter Althingets Forslag skulde der op-

rettes følgende communale Autoriteter i Island:

1. Repsforstanderskaber,

2. Sysselraad,

8. Amtsraad,

4. Et Slags Althingsraad eller en Comitee, bestaaende

af 7 af Althinget af dets egen Midte valgte Medlemmer.

Sysselraadet skulde efter Althingets Forslag bestaae af

Sysselmanden, som selvvalgt, og af ikke færre end 4 og i

Almindelighed ikke flere end 8 af Repsforstanderne i deres

egen Midte valgte Medlemmer. Det skulde samles til et or-

dinairt Møde engang om Aaret, medmindre Sysselmanden som

Formand eller Medlemmernes Majoritet maatte finde det nød-

vendigt at sammenkalde det oftere, og dets Hveiw skulde be-

at revidere alle Repsforstanderskabernes Regnskaber og

decidere samme og føre Tilsyn med, at Reppernes Midler

blive hensigtsmæssigen anvendte og forrentede ; — at afgjøre

de i Lovudkastets §§ 8, 9, 14 og 16 ommeldte Spørgsmaal,

betræfl'ende Gyldigheden af de til Repsforstanderskaberne skete

Valg, Tilstrækkeligheden af de af de valgte Repsforstandere

anførte Grunde m. v. — hvilke Spørgsmaal efter Ministeriets

Udkast vare henlagte til Amtsraadets Afgj øreise — saavelsom

alle mellem Sysselets enkelte Repper opkommende Uenigheder

angaaende Fattiges Forsørgelse eller andre communale An-

liggender, og i det Hele taget varetage de samme Functioner,

forsaavidt hele Sysselet angaaer, som der paahvile hvert enkelt

Repsforstånderekab med Hensyn til de respective Repper; —
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at drage Omsorg for Sysselets Hovedveie, Thinghuse, Fanger, 1857.

Bioer, Landingssteder og almindelige Faarefolder, samt ende- 27. Mai.

lig — at forfatte et aarligt Overslag over de Omkostninger, ' 1

som disse almindelige Arbeider i Sysselet viide fordre i A årets

Lbb, og ligrle samme paa de enkelte Reppe.

Som en Folge af den Bemyndigelse, der saaledes skulde

tilhegges Sysselraadene, skulde Amtsraadenes Virkekreds be-

tydelig indskrænkes, og navnlig kun omfatte de Sager, der

angaae Amterne som Communer, nemlig de i Lovudkastets

g 27 Litr. a til d na^vnte Anliggender, o: Ligningen til Amts-

repartitionsfonden og Tilsyn med offentlige Midler, dog at

Amtsraadet i Sfinderamtet tillige skulde overtage Ligningen af

Allhingsskatten for hele Landet.

I Amtsraadenes Sammensa^tning og Valget til samme skulde

der endelig foregaae en væsentlig Forandring, idet disse, der

efter Udkastet skulde bestaae af Amtmanden, som Formand,

af Biskoppen eller en af Amtets Provster, samt 5 andre af

Amtets Beboere valgte Medlemmer, efter Althingets Forslag

kun skulde bestaae af 5 Medlemmer, nemlig, foruden Amt-

manden og Provsten, af 3 af Althinget valgte Medlemmer.

Hvad nu Sysselraadene angaacr, da er der, som Grund til

sammes Oprettelse, for det Ftfrste anført Sysselernes store Ud-
strækning og Besværligheden af at bestige Amtsraadsmftderne.

Dette Argument vilde nu vistnok have megen Betydning, der-

som Sysselraadene havde kunnet træde ganske istedetfor Amts-

raadene, men naar Amtsraadene dog ikke kunne undværes,

taber Argumentet den væsentlige Deel af sin Vaigt; thi vel er

det saa, $t Amtsraadene efter Althingets Forslag vilde faa

færre Forretninger og deres Mttdcr saaledes blive, om ikke

færre, saa dog kortere, men Hovedvanskeligheden ligger i de

lange Reiser til Mftderne, der ordentligviis kun skulde holdes

eengang om Aaret, og denne vil ikke fjernes ved Althingets

Forslag.

Det er dernæst af Althinget bemærket, at Sysselraadenes

Medlemmer ville være langt bedre bekjendte med Forholdene

i de enkelte Repper i Sysselet end Amtsraaderne
,

hvisaarsag

de vilde være langt bedre istand til at have Overopsyn med
de enkelte Reppers Anliggender ; men skjBndt dette ver kan

have sin Rimelighed, turde paa den anden Side dette Hensyn

opveies derved, at i saadanne engere Raad eller Forsamlinger

ville smaalige og personlige Hensyn meget lettere kunne faa

Overva»gten end i Amtsraadet, hvor det maa antages, at
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1857. Sagerne mere ville blive afgjorte efter almindelige Prin-

27. Mai. ciper.

— Fremdeles har man lagt stor Vægt paa, at der allerede

nu finder et Slags Sysselmoder Sted påa flere Steder i Island,

idet nogle af Sysselets fornuftigste og mest indsigtsfulde af

dets egne Indbyggere dertil valgte Mænd hvert Aar afholde

et og undertiden flere Mo'der, for at raadfore sig med hinanden

om adskillige, hele Sysselet vedkommende Sager, og især

saadanne, der angaae Forbedring af de landoeconomiske For-

hold ; men da disse saakaldte Sysselcomiteers Mckler ikke ere

communale, kunne de ikke komme ind under Sysselraadenes

Virkekreds, selv om saadanne bleve oprettede.

Naar det endelig er anfdrt som et Fortrin ved Syssel-

raadene, at Valgene til samme ville være meget ukunstlede,

da det kunde overdrages til Repsforstandersk aberne, af deres

egen Midte at udvælge Sysselraadene, da er dette vel sandt,

men naar det i Forbindelse hermed er foreslaaet, at hvis der

ere flere end 8 Repper i Sysselet (og der gives Sysseler, som

have indtil 14 Repperl, skal Sysselraadet afgjcire, hvorvidt et

større Antal Repper, og i saa Fald hvilke, der aarlig skulle

have en Repræsentant i Sysselraadet, og at de Repper, som

saaledes ikke erholde nogen Repræsentant, skulde have Ret

til at sende en Fuldmægtig eller Talsmand til Sysselraadet for

at varetage dets Sag, uden at denne har Stemmeret, saa er

dette en saa mangelfuld Repræsentationsmaade, at den for-

mentlig maa ansees for aldeles forkastelig, især naar der (ages

Hensyn til, at den ikke repræsenterede Rep, der maatte ansee

sig forurettet ved Sysselraadets Kj endelser eller Beslutninger,

efter Althingets Forslag ikke har nogen Adgang til at faa den

af Sysselraadet tagne Bestemmelse forandret. Herpaa kan der

ikke heller raades Bod ved at sammenlægge 2 mindre Repper,

saaledes, at de kun fik 1 Repræsentant i Sysselraadet, thi da

hver af disse udgjfir en Commune for sig med sin egen Kasse,

eget Fattig- og Skolevæsen m. v., vilde der let kunne opstaae

Collisioner mellem disse 2 Repper indbyrdes, — og heller ikke

ved, som af den kgl. Commissarius bemærket, at dele Sysselet

i saamange Valgkredse, som der skal vælges Repræsentanter

til Sysselraadet, thi derved vilde dog altid de mindre Repper

blive tilsidesatte. Skulde Sysselraad oprettes^ da maatte det

derfor vistnok ansees for uundgaaeligt nødvendigt, at enhver

Rep erholder en Repræsentant i Sysselraadet. Vel kunde det

maaskee synes unaturligt, at de Medlemmer, der repræsentere
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de mindre Repper, skulle kunne faa den samme Indflydelse 1857.

paa de større Reppers Anliggender, som disse Reppers egne 27 Mai.

Repræsentanter, men Principet i Lovudkastet og i Althingets sr**

eget Forslag er dog unægtelig det, at ethvert Repsforstander-

skab i Almindelighed skal kunne vælge til den overordnede

Communalbestyrelse, og der gjøres kun en lidet naturlig Und-

tagelse herfra efter Althingets Indstilling, naar der er et stort

Antal Repper i Sysselet. Pet er vel en Ulempe, at et Syssel-

raad herefter kan komme til at bestaae af et saa stort Antal

Medlemmer som indtil 14, hvilket ingenlunde vil komme til

at staae i noget passende Forhold til Omfanget af den Syssel-

raadet anviste Virkekreds, men denne Ulempe er dog mindre

end den foromtalte, naar enkelte Repper ganske mangle al

Repræsentation.

En anden endnu større Mislighed ved Althingets førom-

meldte Forslag er dernæst den, at Sysselraadet skulde tillægges

Myndighed til at afgjøre i sidste Instants alle Sager, som

vedkomme enkelte Personer eller Repper i Sysselet, og lige-

ledes Tvistigheder mellem flere Repper i samme Syssel. Den

kgl. Commissarius har med Hensyn til dette Punkt bemærket,

at han maa ansee det for i hbi Grad betænkeligt, at Sysselraadene

erholde en saa stor og næsten ubegrændset Myndighed, som

Thinget har foreslaaet, og at de — hvad der endnu turde

frembyde større Betænkelighed — ganske unddrages fra den

Control, som Overøvrighederne hidtil have udøvet med Hensyn

til de communale Sager, der a prima instantia have været

afgjorte ved Sysselmændenes Resolutioner j thi deels vil efter

hans Formening Sysselraadene ikke kunne undvære en saadan

Control, deels vilde Indbyggerne, der nu hyppigst paaanke

saadanne Sager til Amtsøvrighederne, blive misfornøjede, hvis

dé bleve berøvede de hidtil vante Retsmidler til at indskyde

saadanne Sagers AfgjØrelse til en høiere Autoritet. Til hvad

Commissarius saaledes har bemærket ved denne Deel af Al-

thingets Indstilling maa der endnu tilføies, at da de samme
Spørgsmaal kunde blive afgjorte paa forskjellig Maade i de

forskjellige Sysselraad, vil dette let give Anledning til en Mis-

fornøjelse, som det ikke vil være muligt at fjerne, fordi der

ikke er indrømmet Vedkommende Adgang til at faa Sagen

indbragt for en høiere Autoritet. Derimod ville disse Sager,

hvis de bleve indbragte for Amtsraadet, idetmindste for hvert

Amts. Vedkommende, blive afgjorte efter de samme Principer,

hvorved der vilde danne sig en vigtig Praxis, der desuden

støtter sig til den hidtil fulgte Afgjørelsesmaade.
m
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1857. Ligesom nu Ministeriet ifølge det Foranfdrté ingenlunde

27. Mai. kan tillægge de af Althinget for Nødvendigheden eller Hen-
— sigtsmæssigheden af de foreslaaede Sysselforstanderskaber an-

farte Grunde afgjørende Vægt, saaledes maa Ministeriet være

af den allerund. Formening, at Althingéts Forslag, forsaavidt

det angaaer den Maade, hvorpaa disse Forstanderskaber skulde

dannes, og den Myndighed, der skulde tillægges dem til at

afgjøre en Mængde Sager i sidste Instants, under ingen Om-
stændigheder egner sig til at tages til Følge. Den kgl. Com-
missarius har ogsaa, ved at indsende Althingéts Betænkning i

denne Sag, erklæret, at han ved fortsat Overtænkning er kom-
men til den Overbeviisning, at saadanne Sysselraad aldeles

ikke bør oprettes, idet Sysselerne ikke udgjøre nogen Com-
mune for sig, ikke have nogen fælles Kasse og heller ikke

nogen fælles Forretninger, der ikke bekvemmere kunne hen-

lægges enten under Repsforstanderskaberne eller under Amts-

raadene, maaskee alene med Undtagelse af det almindelige

Veivæsen i Sysselerne, hvorom der dog ikke nu kan blive

Spørgsmaal, efter den Ordning af Veivæsenet i Island, som er

foreslaaet i det Udkast til en Veiforordning for Island, som

af Ministeriet er udarbeidet til Forelæggelse for Althinget, og

som vil blive Deres Majestæt foredraget ved en anden aller-

underd. Forestilling af Dags Dato.

Med Hensyn til Amtsraadene er den Indvending frem-

sat af Althinget, at den i Regjeringsudkastet bestemte Valg-

maade, hvorefter Valgene til Amtsraadet skulde foretages af

Repsforstanderskabernes Medlemmer blandt de Valgbare i

Amtet, er for meget compliceret. Regjeringen var ogsaa selv

ved Udkastets Affattelse opmærksom paa dette Punkt, men

hvordan man end ordner disse Valg, ville de i et saa vidt

udstrakt og tyndt befolket Land som Island, blive meget byrde-

^ fulde, naar Folket skal have nogen virkelig Deeltagelse deri.

Der var derfor ogsaa i Motiverne til de paagjældende §§ i Lov-

udkastet omhandlet flere Maader, hvorpaa Valgene kunne iværk-

sættes, men man foretrak den i Lovudkastet optagne, skjøndt

den medfører noget Besvær for Valgbestyrelserne, deels fordi den

er den mest directe, deels fordi der med samme ikke for Væl-

gerne er forbunden Udgifter, Uleilighed eller nogen væsentlig

Tidsspilde, da Valgene skulle foregaae paa Mandtal sthingene.

Althinget foretrak derimod, at lade Thinget selv vælge Med-

lemmerne af Amtsraadene, og det kan ikke nægtes, at denne

Valgmaade er saa simpel og let som muligt, men ikke at tale



Kg], Rcsol. arig, Communal-Anordning. 145

om det Mislige og aldeles Utilråadelige i, at der derved vilde 1857.

blive indrommet Althinget en ikke uvæsentlig Indflydelse paa 27. Mai.

Landets Administration, maa det vistnok paa den anden Side

erkjendes, at den er aldeles principstridig, da Amtets Beboere

derved ville blive berovede den Indflydelse paa Bestyrelsen af

Amtets communale Anliggender, som. kan udoves gjennem

deres Valgret, og som det netop ved Oprettelsen af Amtsraad

er Oiemedet at give dem. Hertil kommer desuden, at da det

neppe kan antages, at andre af Althingsmændene end Re-

præsentanterne for de enkelte Sysseler i hvert Amt have det

fornBdne personlige Kjendskab til hvert Amts Beboere, vil det

egentlig blive disse, der komme til at vælge Medlemmer til

Amtsraadene, og Althingets ovrige Medlemmer maae i denne

Henseende i Almindelighed gaae efter deres Anviisning, naar

ikke Althingsmændene maatte vælge den Vei at stemme ude-

lukkende paa hverandre indbyrdes. Man vilde endelig efter

denne Valgmaade let komme i Forlegenhed, naar Vedkom-

mende ikke kunne modtage Valget, da Althinget kun samles

hvert andet Aar.

Med Hensyn til Amtsraadenes Virkekreds maa det be-

mærkes, at, naar samme blev indskrænket paa den Maade,

som Althinget har foreslaaet, da vilde dette upaatvivlelig med-

fore, at Interessen for Amtsraadene ganske vilde tabe sig, og

det vilde formentlig blive meget vanskeligere at faa Nogen til

at deeltage deri uden Vederlag, end dette vilde være, naar

Amtsraadene fik den dem i Regjeringens Udkast tiltænkte

Virkekreds.

Forsaavidt Althinget endelig har foreslaaet, at den sidste

AfgjOrelse af de Controverser, der maatte opstaae imellem to

eller flere Sysselraad angaaende nogetsomhelst communalt An-

liggende, skulde henlægges under en af 7 Medlemmer af Al-

thinget bestaaende Comitee, der skulde være samlet i 3 Uger

efter Althingets Slutning, istedetfor at hine Controverser efter

Regjeringens Udkast skulde afgjOres af Amtsraadet med Re-

curs til Ministeriet, forsaavidt Tvisten fandt Sted mellem

tvende Repper eller Sysseler i samme Amt, men ellers af Mi-

nisteriet, da maa dette Forslag, som ogsaa af den kgl. Com-
missarius bemærket, ansees for aldeles forkasteligt. Det

er nemlig af sig selv indlysende, at det maa Ibre til utaalelige

praktiske Vanskeligheder og til en overordentlig Langsomhed,

at henlægge Afgjdrelsen af disse hyppigt forefaldende og ofte

XVII. B. 10
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1857. meget indviklede communale Tvistigheder under en Comitee

27. Mai, a * Althings- Medlemmer, som kommer sammen hvert andet

— -^w- Aar, og da ikkun skal van-e samlet i 3 Uger, hvilken Tid i

og for sig neppe vil blive tilstrækkelig til Afgjorelsen af alle

de fra hele Landet indkomne, i 2 Aar opsamlede Sager, ikke

at tale om, at de Sager, der ei ere tilstrækkelig oplyste, ikke

ville kunne afgjtJres i det Mfklc, da de først fremkomme, men

maa udsætles endnu 2 Aar til. Men selv afseet herfra, kan

der ikke være Sporgsmaal om, at Regjeringen skulde give

Slip paa al Medvirkning ved de communale Sagers Afgjorelse

i de hiiieve Instantser i Island, fremfor paa andre Steder i

Riget, hvor Forholdene ere langt mere udviklede. AJthinget

har vel i saa Henseende henviist til, at nogle af de konge-

valgte Althingsmænd ville blive fortrinsviis valgte i Althings-

raadet, men herfor haves der slet ingen Garanti, tvertimod

kunde det meget let hænde, at dette Raad kom til at bestaae

udelukkende af Præster og Bonder; men selv om nogle af de

kongevalgte Althingsmænd kom med deri, vilde dette ikke

være tilstrækkeligt, thi deels var det ikke givet, at disse Mænd
ere sagkyndige, da der ikke ved deres Udnævnelse kan tages

Hensyn til deres Indsigt i den heromhandlede Branche, deels

mtkle de i al Fald ikke paa Regjeringens Vegne.

Skulde imidlertid Althingets Medvirkning overhovedet be-

nyttes ved Afgjorelsen af de communale Anliggender, turde

der være en anden Ordning af Sagen, der er langt at fore-

trække, nemlig Oprettelsen af et Stifts r aad, hvori alle com-
munale Sager for hele Landet kunde blive behandlede

og afgjorte. Dette Raad burde bestaae af Stiftamtmanden og

Amtmændene samt Biskoppen i Island, som faste Medlemmer,

og derhos af 2 af Althinget af dets egen Midte valgte Med-

lemmer for hvert Amt, hvorefter da de specielle Amts-
raad maatte bortfalde, men de Sager, som vedkom

hvert Amt især, t. Ex. Ligningen til Amtsrepartitionsfonden,

Anvendelsen af Amtets offentlige Midler, kunne behandles

sectionsviis af vedkommende Amtmand og Amtets 2 Repræ-

sentanter, og derefter foretages i et Plenarmode. Da denne hele

Landet omfattende Autoritet ogsaa vilde kunne afgj(5re de

imellem 2 Distrikter i forskjellige Amter opkomne Tvistig-

heder, vilde saagodtsom alle communale Anliggender her kunne

afgjeires i sidste Instants, og Recurs til Ministeriet kun va^re

nødvendig med Hensyn til enkelte særdeles vigtige Sager,

jevnf. Anordn, angaaende Reykjavik Kjbbstads oeconomiske
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Bestyrelse af 27. Novbr. 1840 § 24; Denne Forsamling har 1857.

ogsaa det Fortrin, at Valgene til samme ere yderst simple, og 27. Mai.

at alle Sager fra de forskjellige Amter i Landet kunne blive ^-^-^

afgjorte efter de samme Principer, hvilket ikke i samme Grad

kan blive Tilfældet i de forskjellige Amtsraad.

Men ligesom jeg af de ovenfor anførte Grunde ikke kunde

tilraade Deres Majestæt Oprettelsen at* et paa denne Maade

sammensat Sliftsraad, saaledes er der heller ikke nogen Sand-

synlighed for, at et saadant, der iovrigt allerede var paapeget

i Motiverne til Hegjeringens Udkast, men som ikke er bleven

omtalt paa Althinget, vilde vinde dettes Bifald, deels fordi

det vil blive udrustet med et temmelig stærkt Regjerings-

element, deels fordi det vil blive noget bekosteligt, naar det

skal afholdes hvert Aar og Medlemmerne tillægges Diæter og

Godtgjorelser for Reiseudgifter, hvilket vistnok vil blive uund-

gaaelig nodvendigt.

Spbrges der da endelig, hvad der nu bbr foretages med
den heromhandlede Sag, da har Oommissarius bemærket, at

han vel ikke seer sig istand til at anbefale, at nogen af

Thingets Indstillinger tages til Fblge, men at han paa den

anden Side dog maa være af den Formening, at endeel af de

Udsættelser, som Thinget har gjort ved Regjeringens Udkast,

ikke er uden Betydning, og at han derfor ikke tor tilraade,

at bemeldte Udkast ophbies til Lov i den Skikkelse, hvori det

blev forelagt, hvorhos han har tilfbict, at hvis Sagen skal

gjennemfbres med Held, maåtte den formentligen forst under-

gives en længere fortsat Drbftelse. Jeg kan nu vel ikke ind-

rbmme, at der kan tilhegges de paa Althinget fremkomne

Indvendinger imod Lovudkastet nogen synderlig Vægt, i alt

Fald med Undtagelse af dem, som hentes fra Besværligheden

af Amtsraadsmbderne og fra den noget indviklede Valgmaade

til disse Raad, hvilke Punkter formentlig tilstrækkelig ere

blevne omhandlede i det Ovenanfbrte, men jeg maa dog med
den kgl. Commissarius være enig i, at det vilde være meget

betænkeligt, at paanode Indbyggerne i Island en Communal-

lov, som de bestemt have erklæret dem imod, ligesom dette

formentlig desuden vilde være uden Nytte, eftersom Bbnderne

i Almindelighed vilde undlade at vælge til Amtsraadene og i

alt Fald undslaae sig for at modtage Valg til disse. Da der

nu heller ikke i Althingets Betænkning eller de stedfundne

Forhandlinger findes Forslag til saadanne Forandringer i Loven,

eller endog blot Antydninger til disse, som, idet Regjeringen

10*
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18.57- kunde tiltræde dem, med Sikkerhed kunde ventes at berede

27. Mai. Loven god Modtagelse af Befolkningen, skulde jeg holde for,

——~v~*»— at der ere overveiende Grunde til at stille Sagen i Bero indtil

videre, og det saa meget mere, som den, efter min Formening,

ingenlunde er særdeles paatrængende, eftersom CommunaU
væsenet i Island, navnlig dets vigtigste Branche, Fattigvæsenet,

saavidt jeg har kunnet erfare, er i en ret god Orden, ligesom

ogsaa Forhandlingerne paa Althinget i Aaret 1855 synes at

vidne om, at. den af Althinget i 1853 omtalte Trang til nye

communale Institutioner i Island neppe er tilstede, idetmindste

ikke i den Grad, at man vil gjeire store Opoffrelser for at

komme i Besiddelse deraf.

Imidlertid b'6r Sagens fremtidige Ordning vistnok ikke

opgives, og der kunde derfor være Sporgsmaal, om samme

ikke burde forberedes ved Nedsættelse af en Commission i

Island. Denne vilde imidlertid blive temmelig bekostelig, naar,

hvad jeg anseer for nod vendigt, Amtmændene og 1 å 2 Al-

thingsmænd for hvert Amt skulde deeltage deri, og man bor

derfor maaskee rettest indskrænke sig til forelobigen at ind-

hente samtlige Amtmænds Betænkninger over Sagen, idet man
deels yttrer, at Regjeringen vel ikke ubetinget vil erklære sig

imod Indførelsen af Syssel raad, men at disse da i ethvert Fald

maatte ordnes i Overeensstemmelse med hvad der ovenfor af

Ministeriet er udtalt saavel om deres Sammensætning som

Grændserne for deres Virksomhed og den Control, de maalte

være undergivne, deels henleder Opmærksomheden paa Op-
,

rettelsen af et Stiftsraad, der foruden Stiftamtmanden, Amt-

mændene og Biskoppen, som faste Medlemmer, skulde bestaae

af 2 for hvert Amt valgte Medlemmer. Senere vilde det kunne

tages under Overveielse, om der maatte være Anledning til

at nedsætte en Commission til Sagens endelige Behandling,

hvilket allerede kunde antydes i Skrivelserne til Amlmamdene;

for derved at fremkalde en Yttring ogsaa angaaende dette

Punkt.

Saaledes indstiller Ministeren

:

»at det i Bekjendtgjorelsen til Althinget, an-

gaaende Resultatevne af de under dets Mode i 1855

afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne

Andragender, allern. inaa tilkjendegives Thinget, at

de i Thingets allerund. Betænkning over det samme

forelagte Udkast til en Communalordning for Island
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foreslaaede Forandringer i flere væsentlige Punkter

ere af en saadan Beskaffenhed, at samme ikke kunne

tages til Folge, men at Deres Majestæt paa den

anden Side har fundet Betænkelighed ved * at lade

det nævnte Udkast uforandret emanere som Lov, og

at det derfor vil blive taget under nærmere Over-

veielse, hvilke Skridt der kunne være at foretage til

Sagens videre hensigtsmæssige Fremme ».
1

[
Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1857 2
.

-

å

Reskript ang. Offontlig^jorelsen af Statsbudget 27. Mai.

for Fiuantsaaret h April 1857 til 31. Marts 1858.

KliaVll dcil 27. Mai 1858. Budgettet, der er vedfoiet

dette Reskript, er ledsaget af detaillerede Indtægts- og Ud-
• giftsbilag, og udgjor 133 Sider i l to

,
trykt i det Schultziske

Officin. — Budgettet trykt i Depart. Tid. 1857, S. 628—631,

og i Algreen-Ussings Samling al' Love og Anordninger ni. v.,

Danmark vedkommende, 1857, S. 196— 201, med Anmærkn. —
Med Hensyn til Island findes i dette Budget kun anført paa

Indtægtssiden under »andet Aisnit. Kongerigets særlige Ind-

tægter og Udgifter«: ... »3. Islandske og Færtteske Intrader

40,800 Ed;.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 28. Mai.

over Island, ang. en paatænkt engelsk Entreprise

til at kjfibe Lax og tilberede samme paa Island.

KliaVll (len 28. Mai 1857. Afskrift efter Originalen,

men ikke indført i Brevbogen.

Som det af hoslagte Gjenpart af en gjennem Uden-

rigsministeriet hertil indsendt Extract af en Skrivelse

•) Bekjendtg. til Althinget 27. Mai 1857, I. Ti'oindi fra al-
# —

[migi Islendinga 1857, S. 55.

2
) Som Bilag er indheftet i Forestillings-Protokollen Peti-

tionen fra Althinget 8. August 1855: Originalen paa

Islandsk.

27. Mai.
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1857. fra den danske Generalconsul i Leith behagelig vil er-

«T i/T^"" fares, har denne udbedt sig nærmere Instructioner med-
i i . JYI til •

deelt angaaende det Svar, han paa Regjeringens Vegne

vil have at afgive paa en Fovesporgsel fra et engelsk

Handelshus om, hvorvidt det maatte tillades samme,

at sende Skibe til Island for der at indkjobe Lax og

tilberede samme paa Landets Kyster i særlige i denne

Hensigt paa leiet eller kjobt Grund opforte temporaire

Etablissementer.

Foi inden imidlertid Videre foretages i denne Sag,

skulde man tjenstl. udbede sig Hr. Stiftamtmandens

Yttringer over samme behagelig meddelte snarest mu-

ligt. — Justitsministeriet den 28. Mai 1857.

i. J«ni Kongelig Resolution ang. Forslag om Al-

thingets Medvirkning ved Fastsættelsen af Islands

Budget. Frederiksborg don 1. . Juni 1857. —
Isl. Forest. og Resol. Prot. 1857, Nr. 31. Justitsministeriets

Skrivelse 30. Mai' til den kgl. Commissarius ved Althinget,

') Som Ejendommeligheder ved Udstedelsen bemærker man,

at Skrivelsen til Commissarius, hvorved Forestillingen

oversendes, er af 30. Mai, uagtet den kongel. Resolution

(som iavrigt ikke er parapheret) forst er dateret \i Junij

ligeledes, at Forestillingen er underskreven, foruden af

Justitsministeren, af Chefen for Justitsministeriets Ud-

skrivnings-Contoir (Hvass), men ikke af Chefen for det

islandske Departements Contoir. — Den omtalte Skrivelse

til den kongel. Commissarius angaaende Forelæggelsen af

denne Sag er ibvrigt saaledes lydende (Isl. Copieb. 1857,

Nr. 257 [ikke indfort]; Islandsk i Tf&iridi ura stjomav-

malefni Islands I, 185):

»Paa Justitsministeriets derom nedlagte allcruntlerd.

Forestilling af 27. id. M. har det behaget Hans Majestæt

Kongen allern. at bifalde, deel s at Althinget gjennem

den kongel. Commissarius raaa blive opfordret til at tage

under Overveielse og afgive Betænkning over, hvorledes

der foreløbigen, indtil Islands finantsielle Forhold kan

blive nærmere ordnet, kunde gives Althinget Ledighed til
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Amtmand Melsted, hvorved Sagen oversendes til Efterretning 1857.
ug videre Foranstaltning. Althingets Forhandlinger om Sagen i, Jun i.

see Ti'oindi fra al[>mgi Islendinga 1857, 77—78, 566-616, -

(517-643, 901—008 j jevnf. I>joc cSlf. IX, 117-118; Nor&ri V,

57-59; Ny Félagsr. XVIII, 98. - Justitsministeren CSimony)

bemærker i Forestilling 27. Mai, at det allerede tidligere har

været paatænkt, at tillægge Allhinget en passende Medvirkning

ved Behandlingen af det islandske Budget. Delle var navn-

ligen tilsigtet ved det den i Reykjavik i Aaret 1851 afholdte

Forsamling (= tøoofundur") forelagte Udkast til Lov om Is-

lands forfatningsmæssige Stilling i Riget.

I bemeldte Udkast var det foreslaaet, at ordne Forholdet

paa den Maade, at der blev skjelnet imellem de Udgifter, som

af Island skulde udredes som Bidrag til de almindelige Stats-

fornødenheder, ug de Udgifter, sum specielt vedkom Island,

ligesom der med Hensyn hertil var optaget den Bestemmelse,

at endeel af de islandske Indtægter., navnligen de indirecte

Afgifter, skulde anvendes til Bestridelse af de forstnævnte

Udgifter og som Folge heraf undtages fra Althingets Raadig-

hed, medens derimod de direete Afgifter, med Undtagelse af

Rangskatten, skulde indfly.de i en særlig Landskasse og hore

under Althingets Omraade. — Men denne Ordning mbdte en

afgjort Modstand hos de islandske Repræsentanter, og det

islandske Budget har som Folge heraf hidtil udelukkende

været behandlet af Rigsdagen.

Imidlertid har Rigsdagen gjentagne Gange udtalt sin Be-

klagelse uver, at den ved Behandlingen af det islandske Bud-

at yttre sig uver det islandske Budget, enten paa den

Maade, at det blev underkastet en udtømmende Behand-

ling af Althinget en Gang fur alle, eller derved, at det

blev regelmæssig, med visse tilbagevendende Mellemrum,

forelagt Althinget, deel s at Althingets Betænkning lige-

ledes maatte indhentes angaaende Spbrgsmaalet om Is-

lands Deeltagelse i Udskrivning til Flaaden, samt even-

tualiter om, hvorledes en saadan Foranstaltning maatte

være at iværksætte.

Denne allerh. Resolution undlader jeg ikke at meddele

Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning og videre For-

anstaltning i Overeensstemmelse hermed, idet jeg hoslagt

fremsender en Gjenpart af ovenmeldte allerund. Forestil-

ling til behagelig Afbenyttelse.«
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1857. gct savnede det fornødne Kjendskab til de lokale Forhold paa

I. Juni. Island, og dette har fremkaldt Onsket om, at der maatte blive

— tillagt Althinget en større 'Indflydelse paa det nævnte Forhold.

Iværksættelsen heraf er imidlertid forbunden med en ikke

ringe Vanskelighed. Det islandske Budget udviser nemlig for

Tiden en ikke ganske ubetydelig Underbalance, der dækkes

ved Tilskud af Statskassen, og hvortil der altsaa udfordres

Rigsdagens Samtykke. Men ligesom det nu ikke vil kunne

ventes, at Althinget, naar samme overtog det Rigsdagen hidtil

tilkommende Hverv med Hensyn til det islandske Budget, vilde

idetmindste i den nærmeste Fremtid kunne give Afkald paa

den Hjælp, som nu ydes af Statskassen til Afholdelsen af

Omkostningerne ved Landets Administration, saaledes vilde

det paa den anden Side ei kunne ventes, at Kongeriget vilde

paatage sig en ubegrændset Forpligtelse til for Fremtiden at

tilskyde det Manglende, efter at det var lagt i Althingets

Haand at bestemme Udgifternes Stdrrelse.

Som en Maade, hvorpaa dette Forhold kunde ordnes, var

der i den af Finantsudvalget afgivne Betænkning over Forslag

til Finantslov for 1856—57 henpeget paa, at Behandlingen af

det islandske Budget for Fremtiden kunde overdrages Al-

thinget, imod at Rigsdagen for et vist Aaremaal bevilgede et

bestemt aarligt Tilskud til Island, hvorhos det dog ved Siden

heraf blev udtalt, at der da vel paa den anden Side ogsaa

maatte paalægges Island en noget større Deeltagelse i de al-

mindelige Byrder, som t. Ex. at levere Mandskab til Udskriv-

ning til Flaaden.

Medens Regjeringen nu maa ansee det for ugjørligt, at

fremkomme med et Forslag til en definitiv Ordning af Islands

finantsielle Forhold, saalænge Spørgsmaalet om Islands frem-

tidige forfatningsmæssige Stilling ikke har fundet sin Afgjørelse,

maa man dog paa den anden Side erkjende Onskeligheden

af, at Althingets Sagkundskab maatte kunne benyttes ved

Behandlingen af det islandske Budget. Dette vilde forment-

ligen foreløbigen kunne skee enten paa den Maade, at det

islandske Budget blev underkastet en udtømmende Behandling

af Althinget engang fur alle, hvorved Thinget da tik Ledighed

til at yttre sig saavel over Posteringsmaaden, som " over de

specielle Poster i Budgettet, eller derved, at Budgettet blev

regelmæssig 'med visse tilbagevendende Mellemrum forelagt

Althinget, hvorved Thinget vilde erholde en lignende Med-
virkning ved dette Budgets Behandling, som Colonialraadet i
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Vestindien nu har med Hensyn til det vestindiske Budget, idet 1857.

der dog vil være at tage Hensyn til, deels at Althinget kun j, Jun i.

samles hvert andet Aar, deels at Islands fjerne Afstand kan

lægge Hindringer i Veien for, at det islandske Budget, hvis

det blev gjort til en almindelig Regel, at samme skulde fore-

lægges for Althinget hver Gang det samledes, muligen ikke

altid kunde være her tilstede paa den Tid, Rigsdagen samles.

I Henhold hertil formenes, at der kunde være Anledning

til nu at indhente Althingets Betænkning om, hvorvidt det

maatte ansees tilraadeligt, forelbbigen at ordne Sagen paa en

af de lier antydede Maader.

Med Hensyn til det andet i Finantsudvalgets Betænkning

omhandlede Punkt, nemlig Udskrivning af Mandskab fra Island

til Flaåden, da havde Ministeren allerede under Forhånd-

lingerne i Folkethinget gjort opmærksom paa, at de lokale

Forhold paa Island vilde lægge betydelige Hindringer i Veien

for denne Foranstaltning, samt at det, selv om det maatte ' *

kunne lykkes at organisere Udskrivningen i Landet selv, navn-

ligen vilde medfore en ikke ubetydelig Udgift, at fcire de Ud-

skrevne til Danmark, men at denne Udgift dog vilde betydelig

formindskes, hvis en regelmæssig Dampskibsfart paa Island

kom i Gang, hvorhos det paa den anden Side maatte ind-

rammes, at Iværksættelsen af den omhandlede Foranstaltning

kunde medfore et Gode for den islandske Befolkning, idet en

Deel af samme derved vilde bringes i nærmere Berttring med

den cWrige Verden.

Senere havde Justitsministeriet om Sagen indledet Brev-

vexling med Amtmændene i Island, hvorefter Betænkninger ere

indkomne fra Amtmændene i Sdnderamtet og i Nord- og Oster-

amtet, men derimod ikke fra Amtmanden i Vesteramtet. Begge

de forstnævnte Embedsmænd have vel erkjendt den Nytte, som

Udskrivningen vilde kunne medfore for Islændernes Uddannelse,

men dog derhos yttret den Formening, at de Fordele, som
ved den nævnte Foranstaltning kunde ventes, neppe vilde staae

i Forhold til de Vanskeligheder og Bekostninger, som dermed

•ere forbundne.

Man er saaledes enig om, at der i Island, hvor Befolk-

ningen er saa ringe og Arbeidskræfterne faa, kun vilde kunne
være Tale om en Udskrivning efter en meget ringe Maalestok,

og at samme i alt Fald ikke burde ansættes til mere end 1

pro mille eller ialt ca. 60 Mand aarlig. Naar nu, for at op-

naae et saa ringe Resultat, alt Mandskab i Udskrivningsalderen

*
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1857. (der a^ StiRam tinand Trampe er forcslaacl at skulle bestem-

1. Juni. mes til fra 19 til 21 Aar, og .af- Amimanden i Nord- og Ost-

*
' .

'"^» ' amtet Ira 20 til 25 Aar) hvert Aar skulde foretage Heise til

Sessionsmodel, da vilde dette, navnligen i de mere udstrakte

Sysseler, være meget byrdefuldt, især da Sessionen indtræffer

paa den for de Fleste ubelejligste Tid. Ligeledes har man

bemærket, at Mangelen paa La-ger vilde lægge Hindring i

. Veien for Udskrivningen, ved hvilken en Læge uundgaaclig

maa være tilstede, idet ethvert af Landets 18 Sysseler skulde

udgjore et Udskrivningsdistrikt, men der kun haves 8 Læger

i Island. - - .--^ .>
r

r ;

"
>

Endelig vilde ogsaa Mandskabets Nedsendelse til Kjoben-

havn være forbundet med store Bekostninger, selv om Mand-

skabet maatte kunne afhentes af et Dampskib paa Landets 6

Hovedhavne. lovrigt har man forment, al Tjenestetiden burde

bestemmes til 3 Aar, og at det udtjente Mandskab burde fores

# tilbage til Island og afmonstres der. Stiftamtmand Trampe

har derhos indsendt en af en af ham til Sagens Overveielse

nedsat Comitee af 4 Medlemmer afgiven Betænkning, hvori 3

af Medlemmerne have yttret lignende Betænkeligheder, som

for anført ved den omhandlede Foranstaltnings Udforelse,

medens denne derimod er anbefalet af det fjerde Medlem,

Landphysikus Hjaltalin;

Idet Ministeriet maa holde for, at ogsaa dette Anliggende

er af en saadan Vigtighed for Island, al der bor gives Al-

thinget Ledighed til at tage samme under Overveielse ogyttre

sig over samme i Forbindelse med det forbermte fmantsielle

Sporgsmaal, indstilles:

1. at Altliinget gjenneni den kgl. Commissarius

maa blive opfordret til at tage under Overveielse og

afgive Betænkning over, hvorledes der forelobigen,

indtil Islands iinantsielle Forhold kan blive nærniere

ordnet, kunde gives Altliinget Leilighed til at yttre

sig over det islandske Budget paa en af de ovenfor

an forte Maader, og

2. at Althingets Betænkning ligeledes maatte

indhentes angaaende SpOrgsmaalet om Islands Deel-

tagelse i Udskrivning til FJaaden, samt eventualiter

om, hvorledes en saadan Foranstaltning maatte være

at iværksætte.
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|
Kongelig Resolution] :

Vi bifalde allern. disse Dine alierunderd. Indstil

linger. — Frederiksborg den 1. Juni 1857.

Kongelig Resolution ang. den franske Regjerings u Juni.

Andragende om at tilstaaes en Station til Fisk-

virkning i Island. Frederiksborg den 1. Juni

1857. Isl. Forest. og Resol. Protok. 1857, Nr. 32. —
Sagens Gang i Althinget 1855 sees af Ti'oindi fra alfringi Isl.

1855, S. 491 -497 ;
jevnf. Ny Félagsr. XVIII, 108. — I 1857

er Sagen tilsendt Thinget med en Skrivelse fra Justitsmini-

steriet til Commissarius, Amtmand Melsted, af 2. Juni s. A.

(see nedenfor), og blev derefter forelagt Thinget og gjennem-

gaaende behandlet, som sees af Ti'oindi fra aljungi islendmga

1857, S. 78—79, 205-283, 356-369, 391-394. — 1 Mini-

sterens [Simonys). Forestilling 27. Mai yttres som følger

;

Til det i Aaret 1855 forsamlede Althing blev der ved et

af sammes Medlemmer 1 indbragt et Andragende fra Chefen

for de ved Island stationerede franske Krigsskibe og Fisker-

fartbier, Capitain de Mas, hvori han forespurgte, hvorvidt

Althinget vilde samtykke i, at en Forening af Kjbbmænd i

Dunkerque, der aarlig udruster fra 100 til 120 Skibe til Fi-

skerier under Islands Kyster, maatte anlægge et Fisketilvirk-

nings-Etablissement ved Dyrafjord i Isaljords Syssel, og til

den Ende opføre sammesteds Vaaningshuse eller Kaserner for

400 å 500 Mand, der ville blive anbragte ved Fisketilviikningen,

samt Magasiner for Vietualier, Fisk og -Salt, samt andre til

Fisketilvirkningen nødvendige Indretninger.

Efter den kgl. Commissarii Forslag blev dette Andragende

imidlertid uden nogen forudgaaet Debat afviist af Thinget,

idet samme enstemmig vedtog folgende Erklæring:

• Alttiinget erklærer, at denne Sag, som angaaer et in-
1

ternationalt Anliggende, og derfor maa afgjores ved ved-

kommende Regjeringers indbyrdes Underhandlinger, ligger

aldeles udenfor det Omraade, Lovgivningen har bestemt for

Althinget, og det henviser derfor de Petitionerende til den

danske Regjering.»

') Althingsmanden for Baroaslrands Syssel, Provst Olaf Si-

vertsen, seeTioindi fra aljnngi islendmga 1855, S. 494-496.

1857.

1. Juni.
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1857. Efterat Indenrigsministeriet, hvorunder de islandske An-

1. Juni. liggender dengang sorterede, havde modtaget Underretning om,

- hvad der saaledes var passeret paa Althingel, satte man slrax

Udenrigsministeriet i Kundskab herom, ligesom man. ogsaa til-

stillede bemeldte Ministerium Gjenparter saavel af den af den

kgl. Commissarius afgivne Beretning om Sagen, som af en

fra Stiftamtmanden over Island modtagen Skrivelse, bemeflende

samme Anliggende. Der blev imidlertid dengang ikke fore-

taget noget videre Skridt i denne Anledning af Udenrigsmini-

steriet, da Samme ansaa det for rigtigst, at lade Sagen bero,

indtil den muligen fra fransk Side maatte bringes paa Bane

ad offieiel Vei. Dette er derefter skeet, idet den herværende

keiserlige franske Gesandt i en Note til Udenrigsministeriet

paa sin Regjerings Befaling har andraget paa, at der maatte

gives Tilladelse til Anlægget af det omhandlede Fisketilvirk-

nings-Etablissement ved Dyrafjord. Da den franske Gesandts

Note imidlertid ikke indeholdt nogen nærmere Oplysning om
bemeldte Foretagende,, undtagen forsaavidt Hovedhensigten

dermed blev opgivet at være, at tilveiebringe dygtigere Sofolk

til den franske Marine, medens man efter de ved de hidtil

indkomne Indberetninger fremkomne Oplysninger maatte an-

tage, at det tilsigtede Etablissement skulde anlægges efter en

meget stor Maalestok og derhos have en Slags militair Charakter,

troede jeg, forinden Videre i den Anledning foretoges, gjen-

. nem Udenrigsministeriet at burde soge nærmere Oplysninger

erhvervede om, efter hvilken Plan og i hvilket Omfang det

ommeldte Etablissement paatænktes anlagt og drevet.

Dette har nu foranlediget den keiserlige franske Uden-

rigsminister til i en til den danske Minister i Paris rettet Note

udforlig at udtale sig saavel over den franske Begjæ rings

Natur og Udstrækning, som Grændserne mellem de lokale

Autoriteters og den Commandanten over den franske Station

tillæggende Myndighed.

I den forste Henseende er det navnlig fremhævet, at den

franske Regjerings Onske er, at de franske' Rhedere maa er-

holde Tilladelse til at oprette Fisketorrings-Anstalter paa begge

Dyrafjords Strande, eller, hvis det maatte ansees gavnligt for

de franske Fiskerier, i en sydligere beliggende Bugt paa Is-

lands Vestkyst ; at de franske Rhedere vilde have at erhverve

den fornødne Grund til det ommeldte Etablissement ved di-

recte at sætte sig i Forbindelse med vedkommende Grundeiere,

være sig for at erhverve Grunden til fuld Eiendom eller til
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e paa Aaremaal. Derimod vil man, efter hvad der nu er

forklaret, ikke opføre Kaserner paa islandsk Grund, men kun

indskrænke sig til at opftire de fornodne Bygninger til Ophold

for Skibenes Mandskab i Fisketiden, til Fiskenes Torring og

de dermed i Forbindelse staaende Arbeider. Med Hensyn til

Maaden at tilvirke og torre Fisken paa, er det udtalt, at det

burde staae Rhederne frit at anvende den Methode, hvoraf de

lovede dem de mest fyldestgjorende Resultater, samt at af-

benytte den erhvervede eller leiede Grund overeensstemmende

med de med Eierne indgaaede Overeenskomster, uden at den

danske Regjering kunde lægge nogen Hindring iveien med
Hensyn til Exploiteringsmaaden. Til at fore Opsyn med

Etablissementernes Magasiner m. v. om Vinteren maatte Rhe-

derne anvende et vist Antal Opsynsmænd, hvis Mængde imid-

lertid ikke lader sig angive, da dette maa rette sig efter An-

tallet af Bygningerne og efter Mængden og Værdien af de i

Magasinerne opbevarede Gjenstande; men man har dog an-

taget, at deres Antal vilde blive begrændset, i hvilken Hen-

seende det er bema^-ket, at da disse Opsynsmænd skulle op-

holde sig i Island paa Rhedernes Bekostning, ville disse for-

mentlig af oeconomi.ske Grunde indskrænke deres Antal til

det strængt Nodvendige, hvorhos er tilfoiet, at det af samme

Grunde kan antages, at Opsynet ved Etablissementerne vil

blive, om ikke udelukkende, saa dog for en Deel, Landets

Indbyggere betroet. Med Hensyn til de Folk, som i Fiske-

tiden blive at landsætte paa islandsk Grund, er det bemærket,

at deres Antal nodvendigviis maa afhænge af det Omfang,

som Rhederne give deres Bedrift, og at samme derfor ikke

noie kan bestemmes ; men at det af den franske Stations Krigs-

skibe udcJvede Politiopsyn under alle Omstændigheder vilde

være tilstrækkeligt til at forekomme alle Uordener.

Med Hensyn tiLGrændsen mellem de respective Lokal-

autoriteters Myndighed og den Myndighed, der skulde tillægges

Befalingsmanden over den franske Flaadestation, er det i be-

meldte Note bemærket, at Commandanten ikke blot skulde

have Ret til at paakjende alle militaire Forseelser, der maatte

blive begaaede af det ombord paa den franske Stations Far-

toier værende Mandskab, men ogsaa Ret til at overholde

Mandstugt, Politi og Orden iblandt Fiskerne, at 6ikkre hver

Skipper den uanfægtede Afbenyttelse af sin Fisketorringsplads,

at have Opsyn over de forskjellige Indretninger og Redskaber,

hvoraf de franske Fiskere gjtfre Brug, at modtage og i paa-
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1857. kommende Tilfælde ai'gjore Fiskerskippernes Klager og ind-

I. Juni. byrdes Tvistigheder, kort sagt, udelukkende Jurisdiction i Alt,

som vedrorer det af Franske drevne Fisken. Fremdeles ude-

lukkende Ret til at st rafle Disciplinforseelser og saadanne Lov-

overtrædelser, som omhandles i Disciplinair- og Strafiedecretet

for Handclsmarinen af 24. Marts 1852. Derimod skulde de

islandske Autoriteter udelukkende have Ret til at straffe et-

hvert Brud paa Landets Love, hvori Franskmændene paa is-

landsk Grund maatte gjtfre sig skyldige.

Foruden denne Meddelelse fra den franske Udenrigsmini-

ster, er der endnu fra den herværende keiserlige franske

Gesandt til Udenrigsministeriet indkommen en Note, hvori han,

næst at anmode bemeldte Ministerium om at tage Forholds-

regler, sigtende til at paaskynde Afgjorelsen af det tidligere

af ham indgivne Andragende, har udtalt Onskct om, at der,

for det Tilfælde, at det ved Lov er forment Fremmede at

torre Fisk paa Islands Kyster, maa træffes Foranstaltning til,

at et Lovforslag angaaende saadanne Lovbestemmelsers Op-

hævelse bliver forelagt det i indeværende Aar sammentrædende

Althing. • v
:/

v:; v ".

Ved nu at foredrage denne Sag bemærker Ministeren Fol-

gende: Medens den islandske Handel i ældre Tider blev

dreven for kgl. Regning, vare ogsaa Fiskerierne under Landets

Kyster stedse forbeholdte Regjeringen, og naar Handelen i

visse Perioder blev forpagtet til private Mænd eller Compag-

hier som et Monopol, blev Rettigheden til Fiskerierne tillige

dermed overdragen til Forpagterne, cfr. t. Ex. Privil. 16. Decbr.

1631, Bevilling 16. April 1036, Plak. 13. Mai 1682 § 2, Octroi

18. Juli 1742 §§ 6 og 7, Octroi 15. August 1763 § 14 og 15,

jfr. ogsaa Anordning 1. April 1786. Da den islandske Handel

ved Plak. 18. August 1786 blev frigiven for alle danske Under-

saatter, bleve tillige Fiskerierne frigivne for bemeldte Under-

saatter, hvorimod det fremdeles blev forbudt alle Fremmede

at drive Fiskeri under Landet selv, cfr. § 4 i bemeldte Plakat.

Disse Bestemmelser bleve gjentagne i den om den islandske

Handel og Skibsfart under 13. Juni 1787 udgivne Forordning,

hvis § 2 bestemmer, at det ifølge -Forordn. 1. April 1776 og

Plak. 18. August 1786 »skal være aldeles forbudt alle frem-

mede Nationers Skibe, .undtagen alene i NOdsfald, at gaae

ind i Landets Fjorde, Bugter og Havne, under Straf at blive

anholdte og confiskerede, og at altsaa ingen Fremmede maae

understaae sig at bruge Doggeri og Fiskeri under Landet, eller
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at virke deres fangede Fisk enten paa Landet selv eller de der- 1857.

under liggende Oer eller Klipper«. Hvorledes der i Nødstilfælde l. Juni.

skulde forholdes med Hensyn til fremmede Skibe, som ankom v—

til Island, derom indeholder Forordningens § 3 nærmere Be-

stemmelser, ligesom der ogsaa i § 4 er bestemt, at, naar Nogen

overbevises om imod Forordningens Bud at bruge Doggeri og Fi-

skeri, skal Skibet opbringes til Uonfiskation efter foregaaende Dom.

Ved den fremmede Staters Undersaatfer ved Forordn, af

1 1 . Septbr. 1816 ind rommede Tilladelse til under visse nærmere

foreskrevne Betingelser at drive Handel paa Island, skete der

ingen Forandring i de ved Forordn. 13. Juni 1787 med Hensyn

til Fremmedes Fiskerier givne Bestemmelser, og heller ikke

er nogen Forandring heri indtraadt ved den under 15. April

1854 om Skibsfart og Handel paa Island udkomne Lov,

idet SpSrgsmaalet om de islandske Fiskerier bestandig blev

holdt udenfor Sagens Behandling. Dog vil det nu efter be-

meldte Lovs § 2 være fremmede Fiskere tilladt at anlobe de

der anførte G Havne, endog udenfor Nbdvendighedstilfælde,

og at tilforhandle sig, hvad de behove til Skibets og Skibs-

mandskabets egen Fomodenhed.

Af det saaledes Anførte fremgaaer, at det ikke efter den
bestaaende Lovgivning kan tillades en fremmed Stats

Undersaatter at ankegge et saadant Fisketilvirknings-Etablisse-

ment paa Island, som det, der er paatænkt af Kjobmands-

Foreningen i Dunkerque.

Hvad dernæst angaaer Sporgsmaalet om, hvorvidt der

maatte være Anledning til at bevirke en Forandring i de om-
handlede Bestemmelser af Hensyn til den foreliggende, fra den

franske Regjering indkomne Begjæring, da har saavel Stift-

amtmand, Grev Trampe, som Amtmand Melsted, i deres for-

berorte over det til Althinget i sin Tid indgivne Andragende

afgivne Betænkninger paa det Bestemteste fraraadet, at der

blev meddeelt Kjtfbmændene i Dunkerque den attraaede Til-

ladelse til at anlægge det af dem paatænkte Etablissement paa

Dyrafjord. Det er herved blandt Andet fremhævet, at Han-

delsstedet Dyrafjord er beliggende i en Udkant af Isafjords

Syssel, at der hverken er Ovrighed eller Læge paa bemeldte

Sted, samt at det ligger i en Afstand af flere Dagsreiser fra

Isafjords Handelssted, hvor Sysselmanden er bosat, hvoraf det

formentlig er indlysende, at denne Embedsmand aldeles intet

Opsyn vil kunne fore med Ordens Overholdelse paa Dyrafjord,

og ligesaalidt vil det være muligt, naar Excesser eller Lov-

4
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1857. overtrædelser maatte blive begaaede, at faa Sagen tilbørlig

1. Juni. undersøgt og Overtræderne afstraffede, naar man forst skulde

* hente Sysselmanden fra Isafjord, der desuden ofte er fra-

værende paa Reiser i den vidtudsfcrakte Jurisdiction; men

at overlade Ordenens Overholdelse ganske til den franske

Commandant for Flaadestationen, vil selvfølgelig ingensinde

kunne indrømmes, og at etablere en tilstrækkelig physisk Magt

af indenlandsk Politi, vilde være altfor bekosteligt.

Foruden denne Betænkelighed ved at indrømme det om-

handlede Etablissements Oprettelse, er der endnu anført en

vistnok meget væsentligere, nemlig, at Udførelsen af den om-

meldte Plan vilde virke aldeles ødelæggende for Islændernes

Fiskeri, ikke alene derved, at det forøgede Antal af de franske

Fiskerskibe selvfølgelig vilde medføre en ringere Fangst for

de islandske Fiskere, men fornemmelig derved, at de Franske

letteligen kunde bemægtige sig hele Fiskehandelen paa Spanien,

som hidtil har været den vigtigste Markedsplads for den is-

landske Fisk. Det er nemlig bemærket, at, naar de Franske

fik Tilladelse til at oprette et saa storartet Fiskeetablissement,

som det af dem paatænkte, vilde de derved blive istand til

at tilvirke en saa stor Mængde Klipfisk, maaskee 100,000 Skpd.

om Aaret, at Prisen paa islandsk Klipfisk vilde blive trykket

paa det spanske Marked, hvorfra de Franske ere saa godt

som udelukkede, saalænge de ikke kunne tørre deres Fisk

paa Land, men maa bortføre samme nedsaltet som Kabliau,

hvortil kommer, at de Franske, der til deres Fiskeri benytte

større Skibe, hvor Fisken strax kan opskjæres og renses, me-

dens dette ikke lader sig gjore i de smaa islandske Baade,

og som derhos have større Kjendskab til Fiskens hensigts-

mæssige Tilberedning og meget fuldstændigere Apparater, samt

kunne byde over tilstrækkelig Arbeidskraft, ville være istand

til at levere en langt smukkere Fisk end de islandske Ind-

byggere, hvorved disses Afsætning saaledes vil lide Afbræk.

Denne Frygt, at det ommeldte Foretagende kan blive til Skade

for Islands Hovednæringsvei, Fiskerierne, findes ogsaa udtalt

i et til Ministeriet fornylig indkommet Andragende fra flere

Borgere og Bønder paa Isafjord, der gaaer ud paa at fraraade

Bevilgelsen af det Ansøgte, i alt Fald indtil Althinget kan

blive hørt derover.

Om det nu end maa erkjendes, at Althinget, ved at afvise

det forommeldte, til samme i Aaret 1855 indkomne Andragende

fra Chefen for de ved Island stationerede Krigs- og Fisker-
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skibe, har handlet aldeles corrcct, idet det ncJie har holdt sig

de i Forordn. 8. Marts 1843 givne Bud om Grændsen for dets

Omraade efterrettelig, turde der dog, da det er sandsynligt,

at der ogsaa fra andre Stater kan indkomme Begjæringer af"

lignende Natur, som merværende Andragende, og Spttrgs-

maalet saaledes kan blive af almindelig og indgribende In-

teresse for Islands Befolkning, være Anledning til at erhverve

Althingets Betænkning om, hvorvidt der maatte være Grund

til at tilstede fremmede Staters Undersaatter Adgang til at an-

lægge Fisketbrrings-Etablissementer paa Island, og eventualitev

under hvilke Betingelser, og til at bevirke en hertil sigtende

Forandring i den nu bestaaende Lovgivning.

1 Henhold hertil indstiller Ministeren:

at det maatte behage Deres Majestæt allern. at

bifalde , at det i indeværende Aar sammentrædende

Altlring, ved igjennem den kgl. Commissarius at gjores

bekjendt med det forommeldte, fra den keiserl. franske

Regjering indkomne Andragende om Oprettelsen af

et Fisketilvirknings-Etablissement paa Dyrafjord i

Isafjords Syssel, opfordres til i Anledning deraf at

tage under Overveielse og meddele Betænkning om,

hvorvidt der maatte være Foie til at tilstede frem-

mede Staters Undersaatter Adgang til at anlægge

Fisketorrings-Etablissementer paa Island, og even-

tualitet' under hvilke Betingelser, samt til at bevirke

en hertil sigtende Forandring i den nu bestaaende

Lovgivning.

[Kongelig Resolution]

:

Vi bifalde allernaad. denne din allerunderd. Ind-

stilling. — Frederiksborg den 1. Juni 1857 *.

Kongeli? Resolution ang. Undersøgelse af Mi-

neraller i Sonder-Amtet. Frederiksborg* den 1. Juni

') Ved Justitsministeriets Skrivelse til den kgl. Commissarius

vedAlthinget, Amtmand Melsted, dateret 2. Juni 1857, med-

deles ham denne kgl. Resolution (og Indstillingspunkt)

"til behagelig Efterretning og videre Foranstaltning i

Overeensstemmelse dermed«. — Afskrift efter Originalen*

XVIL 13. 11



1G2 Kgl. Resol. ung. Undersøgelse af Mineralier.

1857. 1857. Isl. Forest. og Resol. Protok. 1857, Nr. 33. -
1. Juni. I Forestilling 27. Mai bemærker Justitsministeren (Simony),

* at Ministeriet har gjennem Stiftamtmanden modtaget et An-

dragende, hvori Landphysikus paa Island, Dr, Hjaltalin, og

Docent ved Pastoral-Seminariet i Reykjavik, samt Lærer i

Zoologi og Mineralogi ved den lærde Skole sammesteds H.

Arnesen, have anholdt om en Understøttelse af 200 Rd. til

hver," for derved at sættes istand til at foretage en Indsamling

af Mineralier fra Borgarfjords Syssel i Sonder-Amtet og nogle

af dette Amts andre Herreder, samt at anstille en chemisk

Undersøgelse af det saaledes Indsamlede.

Andragerne havde bemærket, at en stor Deel af Landets

Mineralier ere endnu kun lidet undersøgte, i alt Fald ikke ad

chemisk Vei. Den Førstnævnte af dem havde alt i de nær-

mest foregaaende Aar anstillet nogle Undersøgelser af de om-

meldte Gjenstande, og var derved kommen til det Resultat,

at Landet idetmindste kan producere et saa stort Qvantum

Jod og Glaubersalt, at det langt overgaaer dets egetfor-

brug. Dertil kom, at Reykjavik Latinskoles Samling af Mine-

ralier, og fornemlig al indenlandske Mineralier, var i hoi

Grad ufuldstændig, en Mangel, der var saa meget mere be-

klagelig, som det navnlig var igjennem Undervisningen i Skolen,

at de vordende islandske Embedsmænd skulde vækkes til In-

teresse og Opmærksomhed for deres Fødelands Produkter og

mulige Erhvervskilder. Selv om de paatænkte Undersøgelser

derfor ikke ledede til andet oieblikkeligt Resultat, end Af-

hjælpningen af fornævnte Mangel, forventes det, at de ikke

vilde være foretagne uden Nytte.

Stiftamtmanden havde ganske tiltraadt de af Supplikant-

erne fremsatte Anskuelser og anbefalet deres Andragende, til

hvis Bevilgelse han foreslog knyttet den Betingelse, at de efter

Undersøgelsernes Tilendebringelse enten oflentliggjore Resul-

taterne af samme, eller afgive en Indberetning til Ministeriet

desangaaende. — Til dette Forslag slutter Ministeren sig,

ved at anbefale, at der bevilges 150 Rd. til hver, eller 300 Rd.

til Begge tilsammen, af den ved indeværende Aars Finantslov

til uforudseelige og tilfældige Udgifter for Island bevilgede Sum
al* 4000 Rd., og saaledes indstilles:

at det maatte behage D. M. allern. at tilstaae

Landphysikus paa Island, Dr. med. & chir. Hjaltelin,

og Docent ved Pastoral-Seminariet i Reykjavik, Ar-
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nesen, en Understøttelse af 150 Rd. til hver af den 1857.

ved Finantsloven til extraordinaire Udgifter for Island

bevilgede Sum af 4000 Rd., for derved at sættes

istand til at foretage Indsamlinger og Undersogelser

af Mineraller i Islands Sonder-Amt, imod at de i

1 sin Tid enten oftentliggjore Resultaterne af deres

Undersogelser, eller afgive Indberetninger til Justits-

ministeriet desangaaeude.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg den 1. Juni

1857 *

Justitsministeriets Skrivelse til den kongelige 2. Juni

Commissarius ved Althinget, Amtmand Melsted,

ang. Forslag om Dampskibsfart til Island. Kliavn

den 2. Jlllli 1857. — Afskrift efter Originalen i

Reykjavik. — Islandsk: Forhandlinger i Althinget 1857 i

Tft). frå aljnngi lslendinga 1857, S. 56. 79. 235-246. 257-
264. 394-400.

Da Ministeriet onsker at modtage Althingets Be-

tænkning over de i Gjeupart hoslagte tre Andragender

fra Forretningsforeren for det almindelige danske Damp-
skibsselskab, Grosserer C. P. A. Koch her af Staden,

om Oprettelsen af en regelmæssig Dampskibsfart mellem

Kjobenhavn og Island, skulde jeg, i Overeensstemmelse

med den al Jern. Bekjendtgj oreise af 27. i f. M. tjenstl.

anmode Hr. Amtmanden om, behageligen at forelægge

jf Sagen for det i Aar sammentrædende Althing, og der-

efter indsende Thingets Betænkning snarest muligt,

ledsaget af de Yttringer, hvortil samme maatte give

frem Anledning. — Justitsministeriet den 2. Juni 1857.

Resolutionen er meddeelt Stiftamtmanden over Island »til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende, saml til videre folende Foranstaltning med Hensyn til

Beløbenes Udredelse af Islands Jordebogskasse« . — Afskrift

etter Originalen i Stiftamts-Archivet ; ikke i Copiebogen. —

f Islandsk: Tioindi um stjornarmålefni Islands 1, 185-186.

i
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Stiftamtets Bekjendtgj oreise ang. Badning af

syge Faar af Seltjarnarnes Rep ved de varme Kilder

ved Laugarnes. Islands Stiftamtslius den 4. Juni

1857. — Pj6Wif. ix,

A u g 1 y s i n g. Samkvæmt bréfum amtsins til syslu-

mannanna i Borgarfjårbar og Årnes-syslu af 30. f. m.,

auglysist hermed fyrir alnienm'ngi, ab jmnn 16. |). m.

og, et' |)orf gjorist, hina næstu daga, å bobun 1 å ollu

sjiiku og grunubu saubfe i Seltjarnarneshreppi ab fram

tara vib Laugarnes- laugar, og verbur |)ar babab allt

J)ab saubfe uv hreppnum, sem er eba alizt ab vera klaba-

sjiikt. Tilsegist [>vi 511um saubfjareigendum i tebum

hreppi ab mæta meb bib sjiika og grunsama fé sitt til

bbbunar å tilteknum stab og ti'ma, og abvarast J>eir lim,

ab fé Jjeirra mun verba skorib nibur botalaust, ef J>eir

eigi hlybnast bobi l)essu. Somuleibis abvarast J)eir menn,

er dyralæknirinn hefir kosib til abstobar vib lækningarnar

i Borgarfjårbar, Gullbrmgu, Kjosar og Arnes-sysium,

ab mæta a ofan greiudum stab og tiina, \)6 ab eins einn

fra liverjum hreppi, til ab kynna ser tilbuning og brukun

babsins, meb obru, sem ab bobuninni lytur, svo |>eir

J>ar eptir geti sagt fyrir bobuninni hver i sinum hreppi.

Islands stiptamthiisi 4. Juni 1857.

J. D. Trampe.

Bekjendtgj oreise fra Amtmændene i Nord- og

Oster- samt Vester-Amtet, ang. Foranstaltninger mod

Udbredelse af Faareskab. Rvik 11. Juni 1857.

—

Anføres 1858 som publiceret i Snæfellsnæs Syssel. - Original-

Aftryk paa et Qvart-Ark i Stiftsbogtrykkeriet i Reykjavik.

NorbriV,79j jt'r.I>j6b61f. IX, 145. — Det afAmtmændene Melsted

og Havstein til Althinget indgivne Foislag see Norbri V, 75—76.

Auglysing. Klåbafaraldur {)ab, sem kom lungab

til Suburlandsins 1855 meb ensku lombununi-, er alltaf

!

) bBbum, Trykfeil i I>j6b61f. 1. c.

2
J sammenlign »Beretn. om Faareskabssygd. paa Island« al'

H. C. Tscherning og J6n Sigurbsson. Kh. 1860. 8. S. 9 o. f.
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ab lit breibast, og verbur, Jivi mibur, enn ei seb fyrir

endann a tjoni J>vi, sem landinu ollu må ske er Jmr af

buib. Oræk dæmi og sannanir eru fyrir sottnæmi drep-

sottar [>essarar, sumse, ab ein saubkindin syki abra,

eins og fyrir f)vi, ab hiin geti flutzt meb ferbambnnum

og yinsum farångri {)eirra. Til J)ess, ab sykin ekki lit

breibist til vestur- og norbur-lauds vib samgaungur veika

og heilbrigba fjårins, er J)egar afråbib, ab setja verbi å

J>ei 111 stobvum, er bezt virbist vib eiga, en raba helir

verib leitab hjå læknum uro, hvab tiltækilegast mundi

til varubar og varnar \>v\ 9 ab klåbafaraldrib fiyttist i

vestur- og norbur-land meb ferbamonnum, einkum kaupa-

folki. Samkvæmt råbum læknanna fyrir skipum vib

Jivi |)annig:

»Allir Norblendingar og Vestfirbingar, sem i sumar

veita ab einhverju leyti vibtoku kaupafolki af Suburlandi,

skulu skyldir til, strax og kaupafolkib er komib a heimili

fceirra, ab låta vandlega J)vo ur heitu hlan di, meb upp-

leystu matarsalti i, iverufatnab kaupafolksins og sérhvab

annab af farangri {)ess, sem nokkur likindi eru til ab

geti geymt i ser sottnæmt efni til klåbafaraldtirsins.

I })essu verbur ab vib hafa hina mestu nåkvæmni og

aliib, svo ab gengib verbi ur skugga um, ab hinn lifseigi

og sottnæmi klåbamaur, sem aubveldlega getur flutzt

meb fotum eba farangri kaupafolksins, serilagi gæru-

skinnum, sé daubur og alveg eyddur. |>ab er einnig

nijog aribandi, ab allir gjaldi varhuga vib J)vi, ab sunn-

lenzkt kaupafolk komi nærri saubfé nyrbra og vestra,

eba kaupakonur mjalti målnytupening, åbur en J>vottur

J)essi er framkvæmdur; })angab til skulu lika heima-

menn alvarlega forbast, ab handfjatla fot eba annab,

sem kaupafolki tilheyrir, og klabamaurinn getur dulizt i».

p. t. Reykjavik, 11. dag Junim. 1857.

P. Melsted. Havstein.

Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for 13. Juni.

Monarchiets fælles indre Anliggender, ang. Plan
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til Ordningen af det islandske Postvæsen. Khavn

den 13. Juni 1857. Jsl.Copieb. 1857, uden Nr.

(til Journ. (>, Nr. 359).

Det i Aaret 1855 afholdte Althing har i en til

H. M. Kongen indgivet allerund. Petition andraget paa,

at der maatte blive udarbeidet og forelagt det næste

Althing Udkast til en Lov eller Regulativ om Post-

væsenet paa Island, hvilken Petition er begrundet der-

paa, at det islandske Postvæsens hele Indretning lider

af betydelige Mangler, idet baade Posttourene selv

overhovedet ere sjeldne, og dertil neppe regulerede paa

den hensigtsmæssigste Maade.

Forend imidlertid Bestemmelser kunne udarbeides

om Forandring i Postvæsenets Indretning paa Island,

vil det, da dette Postvæsen i det Hele maa knyttes

til Postforbindelsen mellem Danmark og Island, være

nodvendigt, at det forst tages under Overveielse, hvor-

ledes denne for Fremtiden vil være at ordne, og da

nu den Contract, som er indgaaet med et herværende

Handelshus om Postskibsfarten paa Island, vil udlobe

den 1. April næste Aaar, opstaaer saaledes forst det

Sporgsmaal, om der er Anledning til at see denne

Contract fornyet, eller en lignende ny Contract oprettet,

eller om det ikke maa ansees nodvendigt, end yder-

ligere at foroge Posttourenes Antal ved Etableringen

af en Dampskibsfart enten udelukkende eller i For-

bindelse med et Seilskib. Om dette Sporgsmaal har

Althinget ikke yttret sig under Sagens Behandling,

men ved mange andre Leiligheder er Onsket om en

Dampskibsforbindelse fremtraadt saa levende, at der

ikke er nogen Tvivl om, at sammes Etablering er imode-

seet med Længsel paa Island.

Forend dette vigtige Sporgsmaal kan blive taget

under Overveielse, maa det imidlertid være afgjort,

under hvilket Ministerium dette Anliggende for Frem-

tiden skal hore. Som vedlagte Sag udviser, har Fi-

nansministeriet nemlig tidligere været af den Formening,
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at Postforsendelserne til Island, saavelsom til Færoerne 1857.

og (ironiand, burde, ligesom for de bvrige Bele af 13. Juni.

Monarchiet, rettest besorges ved Postvæsenet, og den

I
daværende Overpostmester, Kammerjunker Jessen, for-

I
mente endog, at Postvæsenet ogsaa burde modtage

^ Postforsendelserne paa selve Island. Men efter at et

af denne Embedsmand til denne Sags Ordning udar-

beidet Forslag var blevet sendt til de islandske Em-
bedsmænds Betænkning, og Indenrigsministeriet derpaa

i Skrivelse af 18. August 1852 udforlig havde yttret sig

over, hvorledes Sagen burde ordnes, tilmeldte Finans-

ministeriet i Skrivelse af 1. April 1853 Indenrigsmini-

steriet, at Samme, i Henhold til en af Generalpost-

direkteuren afgiven Betænkning over Sagen, maatte

ansee det for rigtigst, at der i alt Fald for Tideu ikke

foretages videre Skridt til Iværksættelsen af den tid—

r> ligere paatænkte Omordning af bemeldte Forhold.

Naar Justitsministeriet imidlertid har troet nu atter

!
at burde gjenoptage Sporgsmaalet om det islandske

Postvæsens Henlæggelse under Generalpostdirektoratet,

og desangaaende henvender sig til Ministeriet for Monar-

chiets fælles indre Anliggender, hvorunder det alminde-

lige Postvæsen nu sorterer, da skeer det, fordi Mini-

steriet maa ansee det for at være baade principrigtigst

og i det Hele i Sagens Interesse, at den Reform af

det islandske Postvæsen, som er begjært af Althinget

°g vistnok maa erkjendes at være paatrængende, iværk-

sættes gjennem den almindelige Postbestyrelse. Der
indsees nemlig ikke nogen tilstrækkelig Grund til, at

det islandske og færoeske Postvæsen skal sortere under

en anden Autoritet, eller behandles efter andre Grund-
sætninger, end Postvæsenet i alle de ovrige Landsdele,

og en saadan maatte dog kunne anfores, hvis den hidtil

bestaaende Tilstand i denne Henseende skal bevares.

Bet er vel i sin Tid af Generalpostdirekteuren blevet

|

gjort gjældende, at den almindelige Postbestyrelse ikke
h vilde have den til Ledelsen af det lokale islaudske
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1857. Postvæsen fornodne Lokalkundskab, men denne Grand

13, Juni. kan Ministeriet ikke tillægge synderlig Vægt, da Post-

væsenet altid ved Hjælp af de islandske Autoriteter,

saaledes som ogsaa for Tiden er Tilfældet, ved i for-

nodent Fald at antage en Islænder til at besorge den

islandske Posts Expedition herfra, og ved at oprette

et særskilt Postembede i Reykjavik, hvorfra Postfor-

sendelserne i Almindelighed maatte udgaae, vil være

istand til bedre end nogen anden Autoritet at lede

ogsaa det islandske Postvæsen. Denne Grund vil der-

hos i alt Fald ikke kunne anfores imod, at Sopost-

forbindelsen mellem Danmark og Island overtages af

Generalpostdirectoratet. Herved vilde vindes, at man

strax vilde kunne bringe Postlovens § 14 til Anven-

delse, hvilket er af megen Vigtighed med Hensyn til

Postforsendelserne til bemeldte nordlige Bilande. Og-

saa med Hensyn til Indforeisen af Porto for Breve og

andre Forsendelser vil Postbestyrelsen langt bedre være

istand til at træffe det Rette, og foreskrive de fornodne

Bestemmelser, end Justitsministeriet, som iovrigt Intet

har med Postvæsen at gjore. Det er allerede nu til

stor Gene, at det islandske Departements Expeditions-

contoir benyttes som Postcontoir, da det aldeles ikke

er indrettet derpaa, og endnu misligere vilde det blive,

naar Porto skulde opkræves, hvilket dog udentvivl vil

blive nodvendigt, for at skaffe en Indtægt tilveie til

Hjælp ved Afholdelsen af de med en fortiget Postgang

forbundne Udgifter.

For Tiden ere de Udgifter, som Postvæsenet i Is-

land foranlediger, efter Fradrag af Indtægterne, mellem

4 og 500 Rd. om Aaret, og til Postforbindelsen mellem

Danmark og Island er aarligen bevilget 3307 Rd.

Disse Omkostninger ville vel blive endeel iorbgede,

naar en hyppigere og bedre indrettet Postforbindelse

blev tilveiebragt; men paa den anden Side vilde Ind-

tægterne ogsaa kunne foroges ikke ubetydeligt, naar

alle Postforsendelser til og fra Island, ogsaa med pri-

A
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vate Skibslejligheder, blew- forbeholdte Postvæsenet, og 1857.

der tillige blev indfort en passende Porto, og naar dér 13. Juni.

samtidigt hermed blev etableret et bedre Tilsyn med

Postvæsenet i Island, og hensigtsmæssige Straffebestem-

melser vedtagne for Omgaaelsen af Postlovene m. v.

Under den ovenfor omtalte Sags Behandling paa

Althinget fremtraadte ogsaa Sporgsmaalet om det is-
i

landske Postvæsens Henlæggelse under Generalpost-

directoratet, og blev Henlæggelsen eenstemmig og ind-

stændig anbefalet af det i Sagen nedsatte Udvalg, saa-

ledes som behgl. vil erfares af den i Gjenpart vedlagte

Extract-Afskrift af den af samme afgivne Betænkning.

Naar Comiteens herhenhorende Indstilling desuagtet ikke

vandt Majoriteten for sig, idet kun 8 stemte for samme,

men 9 imod, da fremgaaer det af Forhandlingerne, at

dette alene maa tilskrives Ubekjendtskab med For-

holdene, idet flere af Althingets Medlemmer, navnligen

af Bondestanden, yttrede Frygt for, at Postbestyrelsen

vilde, naar den overtog det islandske Postvæsen, for-

lange Omkostningerne ved den paatænkte Postindret-

ning godtgjorte af Landet, medens de upaatvivlelig have

antaget, at naar Postvæsenet fremdeles blev bestyret

af den samme Autoritet, som hidtil, vilde ingen nye

Udgifter blive dem paalagte.

Som velbemeldte Ministerium bekjendt, har Post-

forbindelsen mellem Danmark og Færoerne hidtil været

vedligeholdt gjennem den kgl. færoeske Handel, men
efterat denne nu er bleven ophævet, vil en ny Ordning

af dette Forhold være nodvendig, hvorom ogsaa fore-

lobige Forhandlinger herfra ere blevne indledede med
Generalpostdirectoratet, idet man maa være af den

Formening, at ogsaa det færoeske Postvæsen bor for

Fremtiden henlægges under bemeldte Generalpost-

directorat.

Ved nu i Henhold til det Foranforte tjenstl. at

udbede mig det kgl. Ministeriums Yttringer angaaende

Ordningen af de heromhandlede Forhold behgl. med-
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delte, skal jeg endnu tillade mig attilfoie, at det sidst-

afholdte Polkétbing med sin Anbefaling har tilstillet

Justitsministeriet det i Gjenpart vedlagte Andragende

fra Forretningsforeren for det almindelige danske Damp-

skibsselskab om, at Regjcringen vilde træde i Under-

handling med Bestyrelsen for bemeldte Selskab om

Oprettelsen af en regelmæssig Dampskibsfart imellem

Kjobenhavn, Færoerne og Island, imod en passende

Godtgjorelse fra Statens Side for Postens Befordring,

og at man har fra bemeldte Forretningsforer indhentet

de i Afskrift ligeledes hosfolgende tvende nærmere

Erklæringer angaaende den Plan, hvorefter det om-

meldte Foretagende paatænkes udfort, og Storreisen af

den Godtgjorelse, som fra Statens Side ansees nod-

vendig til dets Iværksættelse, samt at Ministeriet der-

efter har foranlediget, at Betænkninger over denne Sag

ville blive erhvervede fra det i indeværende Aar for

Island forsamlede Althing, saavel som fra Lagthinget

paa Færoerne.

Med Ministeriets Svar udbeder man sig det Inde-

sluttede tilbagesendt. — Justitsministeriet den 13. Juni

1857.

Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, angaaende Forslag til

Ordning af Kirkernes Gjældsforhold. Khavn den

15. Jlini 1857. Isl. Copieb. 1857 (uden Nummer).

I behagel. Skrivelse af 14. Novbr. f. A. har Hr.

Stiftamtm. og D. Hoiærv. meddeelt Deres Betænkning

over det i Ministeriets Skrivelse af 29. Febr. s. A.

fremsatte Sporgsmaal, om der ikke, i de Tilfælde, der

oftere forekomme i Island, at nemlig en Præst af egne

Midler maa tilskyde hvad der mangler til Kirkens Om-
bygning eller til en Hovedreparation, der forefalder i

hans Embedstid, med Fare for at miste den saaledes

foreskudte Kapital, naar han forinden sammes Tilbage-
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betaling fratræder Kaldet, kunde træffes en hensigts- 1857.

mæssigere Ordning af dette Forhold ved i dette Til- 15. Juni.

fælde at give Præsten Tilladelse til at optage Laan af

offentlige Midler, imod at samme kom til at hvile paa

Embedet, og forrentes og afbetales i et vist Antal f. Ex.

28 Aar.

Ved dette Forslag var ikke blot tilsigtet, at

afhjælpe den forommeldte Ubillighed, som den enkelte

Beneficiarius, der af egne Midler har anvendt store

Bekostninger paa Kirken, kan blive udsat for, men

man havde derved fornemmelig Kirkernes eget Vel for

. Oie. Man turde nemlig neppe feile ved at antage, at

den hidtil fulgte Regel, hvorefter vedkommende Bene-

ficiarius er pligtig til, naar Kirken trænger til Ombyg-
ning eller en storre Reparation, og dens Portion er

utilstrækkelig til deraf at afholde Omkostningerne, af

^ egne Midler at tilskyde det Manglende, uden anden

Erstatning end den, som Overskudet af Kirkeportiouen

!

i hans Embedstid muligen kan give, afholder fiere Be-

neficiarii fra at foretage de nodvendige Bygningsarbeider

ved Kirkerne, især naar de vente om kort Tid at for-

bide Kaldet, og selv om den paagjældende Beneficiarius

ikke maatte mangle Villie til at lade Arbeidet udfore,

1
er han muligen saa ubemidlet, at han ikke vil være

istand til af sin egen Formue at tilskyde hvad der

,
mangler til Omkostningernes Afholdelse.

I Disse Ulemper ville efter Ministeriets Formening

t>
1 ^t Væsentlige kunne afhjælpes, naar det blev ved-

kommende Beneficiarius tilladt, af oftentlige Midler at

optage et Laan, saaledes, at sammes Tilbagebetaling

blev fordeelt paa flere Aar.

Da Stiftsøvrigheden imidlertid ikke synes at dele

Ministeriets Anskuelser om Hensigtsmæssigheden af

den her paapegede Ordning, har jeg anseet det rettest,

at der, forinden Videre foretages, gives den Commis-
Sl°«, som i Reykjavik er nedsat til at tage under Over-
veielse, hvorledes de islandske Præstekald i det Hele
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1857. taget kunde forbedres, Leilighed til at yttre sig over

15~^JunT
^enue ^a8> der antages at være af almindelig Interesse

{

for den islandske Præstestand. Idet jeg derfor tjen sti.

skulde anmode Hr. Stiftamtm. og D. Iloiærv. om behgl.

at ville foranstalte Sagen forelagt for bemeldte Com-
mission, skal jeg med Hensyn til, at der i Deres oven- j>

nævnte Betænkning deels er yttret Tvivl om, at Kir-

kernes Gods maatte kunne stilles som Sikkerhed fol-

de i Ministeriets Skrivelse ommeldte Laan, deels forud-

sat, at disse Laan maatte blive at udrede af den is-

landske Jordebogskasse, sluttelig bemærke, at ligesom

det netop vil være Kirkernes Gods og Indkomster, der

maatte afgive Sikkerhed for bemeldte Laan, saaledes

kan der naturligviis ikke være Sporgsmaal om, at be-

virke slige Laan af Statskassen, hvorimod samme, som
j

allerede tidligere bemærket, maatte soges af offentlige ?

Stiftelsers Midler. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 15. Juni 1857.
\

i«. Juni. Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og* Biskoppen over Island, ang.

Attester om Kundskab i det islandske Sprog for i

Ikke-Islændere. Khavn den 16. Juni 1857. —
J

Afskrift efter Originalen i Stiftamts-A rchivet i Island. — ls-

landsk: Tioindi nm stjéraarmalefni Islands I, 186—187.

Justitsministeriet har under D. D. tilskrevet under-

tegnede Ministerium saaledes: 4

»Paa en af Justitsministeriet, etter Modtagelsen af

Kirke- og Underviisningsministeriets behgl. Skrivelse /

af 26. Marts sidst)., allerund. nedlagt Forestilling har

det behaget H. M. Kongen under 27. f. M. allern. at

bifalde, at de Attester om Kundskab i det islandske

Sprog, som i Medfor af allerh. Resolution af 8. April

1844 skulle ledsage Ansogninger fra Ikke-Islændere

om Embedsansættelse i Island, skulle indtil videre, for

at ansees som gyldige, være udstedte enten af Lectoren
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i de oldnordiske Sprog ved Kjobenhavns Universitet, 1857.

eller af den ved den lærde Skole i Reykjavik fast an- 16. Juni.

satte Lærer i det islandske Sprog. Og har det derhos

behaget H. M. lige allern. at bemyndige Justitsmini-

steriet til nærmere at bestemme Beskaffenheden af den

Prove i Islandsk, som de Paagjældende ville have at

underkaste sig, forinden de kunne erholde Attest om

Kundskab i Sproget og Storreisen af det Vederlag,

som derfor vil være at tillægge den, der afholder be-

meldte Prove.

. I Henhold hertil fastsættes som almindelig Regel,

at de, der underkaste sig fornævnte Prove, skulle have

deels en saadan Oveise og Færdighed i det islandske

Sprog, at de ere istand til at give og modtage mundt-

lige Meddelelser i de i det daglige Liv sædvanligen

modende Tilfælde, deels Kjendskab til den islandske

Grammatik, navnlig dens Lyd- og Formlære, saavelsom

Ordfoiningens vigtigste Egenheder. Desuden maae de,

naar de attraae Ansættelse i juridiske Embeder paa

Island, have læst den islandske Lov Jonsbogen paa

Islandsk, og naar de attraae Lægeembeder sammesteds,

Jons Peturssonar Lækmngabok, samt endvidere den

islaudske Oversættelse af Professor Levys »Udtog af

Fodselsvidenskaben, som Lærebog for Jordemodre», og

kunne underkaste sig en Prove i disse Skrifter.

Ved tjenstl. at meddele Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenet Foranstaaende til behgl. Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Professor Gislason,

saavel som for Stiftamtmanden og Biskoppen i Island,

undlader jeg ikke lige tjenstl. at tilfole, at Ministeriet

vil drage Omsorg for, at der, hvad euten Proverne af-

holdes af Prof. Gislason, eller af den ved Reykjavik

lærde Skole ansatte Lærer i Islandsk, vil blive tilstaaet

Kxaminator et passende Honorar i Forhold til Forret-

ningernes Omfang.))

Hvilket jeg ikke skulde undlade herved tjenstl. at

Uddele Hr. Stiltamtm. og Deres Hoiærv. til behagelig
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1857.
6

1

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. — Ministeriet
16. Juni. ^ gjrke-. g Underviisningsvæsenet den 16. Juni 1857.

i6. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Undersøgelse af

de af brittiske Sofolk formentlig begaaede Excesser

i Island. Khavn den 16.. Juni 1857. —
Isl. Copieb. 1857 (uden Nummer ; Journ. 6, 1212).

1 Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af 9. Marts

d. A. undlader jeg ikke herved tjenstl. at meddele Ur.

Amtmanden til behagel. Efterretning, at man nu fra

Udenrigsministeriet har modtaget Underretning om, at

det engelske Krigsdampskib »Snake»>, der fores af

Commandeur Commerell, efter al Sandsynlighed er af-

gaaet til Island i Slutningen af Mai Maaned d. A., for

sammesteds at undersoge de i Lobet af forrige Aar af

brittiske Somænd begaaede Excesser. — Justitsmini-

steriet den 16. Juni 1857.

is. Juni. Finantsministeriets Bekjendtgjorelse om Ud-

prægning af Halvskillinger i Bronce. Khavn den

18. Juni 1857. — Original -Aftryk hos Schultz af den

danske Text (Andræ. Dorph), 2B1. i 4to
. Depart. Tid. 1857,

S. 596—597. Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v., Danmark vedkommende, 1857, S. 204.

Bekjendtgjorelse om Udprægning af Halv-

skillinger i Bronce.

Ved allerh. Resolution af 23. Septbr. 1856 har

H. M. Kongen allern. bifaldet, at der udpræges:

Hal vsk il lin g er med folgende Præg: paa Ad-

versen: Hans Majestæts kronede Navne- Chiflre, omgivet

af Egelov, og paa Reversen: Tallet 1
/s i en Cirkel med

riflet Grund med Omskrift : Skilling-Rigsmynt.

1 Overeensstemmelse med Lov af 4. Juni 1856 og

ovennævnte allerh. Resolution er denne Skillemynt ud-
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præget af samme Metalsammensætning som Bronce- 1857.

Eenskillingerne ; dens Diameter er V«o Deel af een ^Miuv
dansk Fod, dens Vægt V«4o Deel af eet Pund Collnsk

Vægt.

Dette bekjendtgjores herved til almindelig Efter-

retning med Tilføjende, at denne Skillembnt nu vil blive

sat i Omlob. — Det kongl. Pinantsininisterinm, Khavu

den 18. Juni 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 20. Juni.

over Island, ang. Udredelsesmaaden af Lon for

en ny ansat Politibetjent i Reykjavik. Khavn

den 20. Juni 1857. — Afskrift efter Originalen i

Stiftamts-Archiwt i Island 5 udeladt i Brevbogen.

Ved hertil at indsende en fra Byfogden i Reykjavik,

CancelJiraad Finsen, modtagen Skrivelse, hvori bemeldte

Embedsmand har andraget paa, at Udgifterne til Lon-

rring af den i Aaret 1855 antagne 3die Politibetjeut i

Reykjavik maatte for Fremtiden blive udredede af

Sonderamtets Repartitionsfond i Medhold af Plak. 24.

Novbr. f. A., har lir. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af

26. Pebr. sidsti. yttret den Formening, at Ansættelsen

af den nævnte Politibetjent ikke kan betragtes som en

definitiv Foranstaltning, og at Sporgsmaalet om, hvor-

vidt Lonningen til bemeldte Betjent vil være at udrede

af Amtsrepartitionsfonden, derfor vil være at forelægge

Althinget i Henhold til fornævnte Plakats § 2.

Da den omhandlede Foranstaltning imidlertid, som

foran meldt, allerede er truffen i Aaret 1855, og da

det i samme Aar afholdte Aldring, efter gjennem Mo-
tiverne til det samme forelagte Udkast til en Plakat

angaaende Udredelsen af de til iværksættelsen af den

ålandske Handelslov fornodne Udgifter, at være bleven

Slort bekjendt med den ommeldte Foranstaltning, i den
0yer bemeldte Udkast afgivne allerund. Betænkning,

udtrykkelig udtalt, at Lonningen til den tidtnævnte
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Politibetjent burde udredes paa samme Maade, som

andre fra Frihandelens Iværksættelse hidrorende Ud-

gifter, nemlig af vedkommende Amts Repartitionsfond,

maa Ministeriet tiltræde den af Cancelliraad Finsen

yttrede Anskuelse, at der ikke er Anledning til paany

at forelægge det nævnte Sporgsmaal, hvorom fornoden

Forhandling med Althinget saaledes allerede har fundet

Sted, for bemeldte Thing, men at Udgiften vil kunne

anvises til Udbetaling af Sonderamtets Repartitionsfond

i Henhold til Plak. 24. Novbr. f. A. § 1.

Hvilket man ikke skulde undlade tjenstl. at med-

dele Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning og Be-

kjendtgjorelse for Cancelliraad Prinsen, samt videre for-

noden Foranstaltning. — Justitsministeriet den 20. Juni

1857.

'I-

Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini-

steriet, ang. Opsendelse af Dyrlæger til Island.

Kliavn den 23. Juni 1857. — hi. Copieb. 1857 (uden

Nummer 5 Journ. 6, 1232).

Som af den med Bilag vedlagte Beretning fra Stift-

amtmand Grev Trampe behgl. vil erfares, har bemeldte

Embedsmand andraget paa, at der om muligt med det

i Begyndelsen af næste Maaned retournerende Postskib

maatte blive opsendte to ovede og paalidelige Dyrlæger,

for at undersoge og medhjælpe til Udrydning af den

paa Island grasserende Faaresygdom.

Justitsministeriet skulde derfor tillade sig at ud-

bede sig Indenrigsministeriets gode Medvirkning til, at

der gjennem det veterinaire Sundhedsraad maatte blive

engagerede to Dyrlæger til Opsendelse til Island i det

nævnte Oiemed, om muligt saa hurtigt, at de kunne

afreise herfra med det islandske Postskib, der vil af-

gaae en af de forste Dage i næste Maaned. Idet man

derhos maa overlade til Sundhedsraadet at bestemme

Vilkaarene for Lægernes Antagelse, hvorved man kun

bemærker, at det formentligen vil være nodvendigt, at
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de forblive i Island i næste Vinter, tillader man sig at 1857.

gjore opmærksom paa, at det, med Hensyn til hvad af

Dyrlæge Finnbogason er yttret om, at Faarene paa

Island paa flere Steder formentligen lide af den i Jyl-

land bekjendte Sygdom »Svæld», turde være hensigts-

mæssigst, at den ene af bemeldte Læger var fra Jylland,

eller havde praktiseret der.

Slutteligen maa man .tjenstl. henstille, om det ikke

maatte lindes hensigtsmæssigst, at der af det veterinaire

Sundhedsraad blev meddeelt de nævnte Læger en nær-

mere Instrux om, hvorledes de have at udfore det denl

betroede Hverv, og undlader man ikke, for at Sund-

hedsraadet kan blive bekjendt med Sagens Stilling i

det Hele, tjenstl. at fremsende de tidligere fra Autori-

teterne i Island modtagne Beretninger angaaende denne

Sag, saavelsom en Gjenpart af Ministeriets Skrivelse af

30. April sidsti. til Amtmændene i Island.

De originale Bilage bedes i sin Tid tilbagesendte.

— Justitsministeriet den 23. Juni 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 3o.juni.

over Island, angaaende Gebyrer for Paategning af

Skibspapirer. Kliavn den 30. Juni 1857. —
Afskrift af Original i Stiftamts-Archivet i Island ; ikke i Brevb.

Med Hensyn til, at der fra en Sysselmand i Vester-

Amtet 1 var indkommet Foresporgsel, blandt Andet,

om ikke de Handlende, naar de anlobe flere Havne

inden samme Jurisdiktion, eller naar de flere Gange

paa samme Handelsreise anlobe den samme Havn, bor

betale 1h Gebyr til Sysselmanden paa ethvert af disse

Steder, foruden det Gebyr, der i Medhold af Plakat

28. Decbr. 1836 § 9 tilfalder hans Fuldmægtig, har

Ministeriet, efter derom at have modtaget Betænkning

') Sysselmanden i Isafjords Syssel, Erlendur I»6ravinsson.

XVII, B. 12
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1857. fra Amtmanden over bemeldte Amt, under D. D. til-

^7"jvmT^
kjendegivet denne Embedsmand, at der ifolge Sportel-

reglement 10. Septbr. 1830 § 62 og Canc. Skriv. 17.

Septbr. 1831, cfr. Lov 15. April 1854 § 8, kun vil

være at erlægge eet (beelt eller halvt) Gebyr for de

deri ommeldte Skibsdokumenters Paategning, foruden

det i Plakat 28. Decbr. 1836 § 9 bestemte Tillægs-

gebyr, naar Dokumenterne paategnes af Sysselmandens

Befuldmægtigede, om end et Skib paa den samme

Handelsreise enten opseiler flere Havne i den samme

Jurisdiktion, eller flere Gange beseiler samme Havn.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstl. at

meddele Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning og

fornoden Iagttagelse, saafremt lignende Sporgsmaal

maatte forekomme i det Dem betroede Amt. — Ju-

stitsministeriet den 30. Juni 1857 !
.

so. juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Valg af Borgerrepræsentanter i

Reykjavik. Khavn den 30. Juni 1857. —
Afskrift af Origin. i Stiftamts-Archivet ilsland; ikkeiBrevb. —
Isltindsk: Tioindi um stjdrnarmålefni Islands I, 187—189.

Med behagelig Skrivelse af 26. Febr. d. A. har

Hr. Stiftamtm. hertil indsendt et af Byfoged, Cancelli-

raad Finsens Erklæring ledsaget Andragende, hvori

Borgerrepræsentanterne i Reykjavik Kjobstad have an-

holdt om, at en af Dem under 2. f. M. afgiven Re-

solution, hvorved er bestemt, at Borgerrepræsentant

Ditlev Thomsen, der ifolge Communalbestyrelsens An-

skuelse burde, som den ældste i Borgerrepræsentationen,

fratræde i Begyndelsen af indeværende Aar, skal ved-

blive denne sin Bestilling til næstkommende Nytaar,

') Under s. D. ere Breve afgaaede til begge Amtmændene,

af samme Indhold. Brevet til Amtmanden over Vester-

Amtet er paa Islandsk optaget i Ti'oindi um srj6rnarmål-

efni Islands 1, 535-536 Anm.
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samt at den ved Repræsentanternes Valg tidligere ind- 1857.

Iftbne Feil burde rettes paa den Maade, at der i det 30. Juni.

Aar, da de i 1855 valgte 2 Repræsentanter skulle ud-
"

træde, istedetfor den ene af dem, vil være at vælge

en Repræsentant af Borgerklassen ikkun paa 2 Aar,

maatte blive forelagt Justitsministeriet til Afgjorelse,

idet Borgerrepræsentanterne og Byfogden have yttret

den Formening, at den i Anordn. 27. Novbr. 1846 §8
in fine givne Regel, hvorefter den ældste Borgerrepræ-

sentant skal afgaae hvert Aar — hvilken Regel an-

gives hidtil uimodsagt at være bleven fulgt, uagtet

endnu ingen Repræsentant har vedblevet sin Function

i den i samme Anordnings § 7 bestemte Tid af 6 Aar
— bor komme til Anvendelse saavel i nærværende Til-

fælde som fremdeles, indtil den lovbestemte Orden kan

blive tilveiebragt, hvorved da tillige den Forvirring,

som er opstaaet derved, at der i Aaret 1855 blev

urigtigt valgt en Repræsentant for Borgerklassen, for-

uden en Repræsentant for Tomthusmændene, istedetfor

den efter Tour Udtraadte, formentlig vilde af sig selv

rettes.

Hr. Stiftamtm. har herimod bemærket, at, naar

Amtet har sanctioneret de i Aarene 1855 og 56 sted-

fundne Valg, uagtet de Udtrædende havde været kortere

Tid end 6 Aar i Communalbestyrelsen, saa er det fordi

vedkommende Repræsentanter ingen Indsigelse have

gjort imod at fratræde, idet Communalbestyrelsen er

berettiget til at tilstaae en Repræsentant Fritagelse

forinden de lovbestemte 6 Aar ere udlobne, naar Ved-
kommende selv onsker og begjærer det, men at Sagen

derimod stiller sig anderledes, naar vedkommende Re-

præsentant, saaledes som i nærværende Tilfælde, ikke

blot ikke onsker, men endog protesterer imod at ud-

træde forinden de lovbestemte 6 Aar, da der i saa

Fald ikke længer bliver Tale om at meddele Tilladelse

^d Udtrædelse, men det vilde blive en Udsættelse af

den Paagjældende, hvortil De antager, at man ifolge

12*
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1857. Communalanordningens § 14 kun er berettiget, naar

30. Juni. Repræsentanten ved permanente Inhabilitetsgrundc har
~~~ m̂m*-

' gjort sig det umuligt at vedblive bemeldte Function.

Men ligesom de af II r. Stiftamtm. an forte Bestem-

melser om Udtrædelse efter eget Onske ikke kunne

finde Anvendelse paa de i Aarene 1855 og 1856 ud-

traadte to Repræsentanter, Bjering og Jonassen, da

disse, efter Byfogdens derom gjorte Bemærkning, ikke

ere udtraadte paa Grund af derom gjort Begjæring —
i hvilket Fald ogsaa de, som valgtes i deres Sted, kun

vilde kunne vedblive for den tilbagestaaende Deel af

hines Functionstid — men som de ældste af Borger-

repræsentanterne, saaledes er den i Anordn. 27. Novbr.

1846 § 7 givne Regel om, at Repræsentanterne skulle

vedblive deres Function i 6 Aar, naturligviis at for-

staae med en saadan Restriction, som nodvendigviis

folger af den i samme Anordning § 8 in fine fore-

skrevne Bestemmelse, og Ministeriet maa saaledes til-

træde den af Communalbestyrelsen yttrede Formening

om, at den sidstnævnte Bestemmelse bor komme til

Anvendelse, uden Hensyn til, om den efter Tour Fra-

trædende har fungeret i 6 Aar, eller i kortere Tid.

Der kan saaledes ikke, som Hr. Stiftamtm. synes at

forudsætte, her være Tale om nogen Ret for vedkom-

mende Repræsentant til at vedblive Functionen i 6 Aar,

men nærværende Tilfælde maa formentlig ganske sættes

ved Siden af de tidligere, hvor Vedkommende ere ud-

traadte »som de ældste i Repræsentationen«, overeens-

stemmende med den nysnævnte Regel i Anordn. § 8.

Ved denne Fremgangsmaade vil ogsaa, som af Com-

munalbestyrelsen bemærket, den tidligere begaaede Feil

ved Valgene efterhaanden rettes, medens der derimod vilde

savnes Hjemmel i bemeldte Anordning til at afhjælpe Feilen

ved at tilstede et saadant extraordinairt Valg paa 2

Aar, som det, der af Hr. Stiftamtm. var admitteret.

I Henhold til det Foranforte vil Valg paa en Borger-



Justit6min. Skriv. ang. Borgerrepræs. i Rvfk. 181

repræsentant i Reykjavik i KjObmand D. Thomsens 1857.

Sted være at foretage snarest muligt. ^TV*"
, , 30. Juni

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtm.

til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. —
Justitsministeriet den 30. Juni 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden so. juni.

over Island, ang. en ny Oversættelse af Levy's

Lærebog for Jordemodre. Khavn den 30. Juni

1857. Afskrift efter Originalen i Sliftamls-Archivet i

Island 5 ikke i Brevbogen.

Som Hr. Stiftamtm. behgl. vil erfare af vedlagte

Extract-Afskrift, har Cand. philos. Gunnlaugur Thord-

arson anholdt om, at det maatte blive ham overdraget,

at besorge en ny Oversættelse paa Islandsk af Prof.

Levys Udtog af Fodselsvidenskaben, da den ved det

forhenværende danske Cancellies Foranstaltning i Aaret

1846 udgivne islandske Oversættelse af bemeldte Lære-

bog ikke skal være at erholde hverken her eller i Island.

I Anledning heraf skulde jeg, næst at bemærke,

at det forholder sig rigtigt, hvad der i Andragendet er

anfort om, at Bogen er her uerholdelig, forinden Videre

foretages, tjenstlig udbede mig Hr. Stiftamtmandens

Yttringer behgl. meddelte om, hvorvidt der navnligen

i Sbnderamtet maatte være en saadan Trang til meerbe-

meldteBog, at der maatte være Anledning til at foranstalte

et nyt Oplag af samme, hvorved Omkostningerne formentlig

maatte afholdes paa samme Maade som ved Bogens

oprindelige Udgivelse, nemlig af samtlige Amters Re-

partitionsfonds, i Forhold til Storreisen af Losegods-

tiendens Kapital i hvert Amt i det Aar, Udgiften

falder, — Justitsministeriet den 30. Juni 1857.

Islandske Departements Circulaire til Stiftamt- i. ju ii.

manden og Amtmændene i Island, angaaende
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1857. Tillæg til Medicinaltaxten. Kliavn den 1. Juli

L Juli. 1857. — Isl. Copieb. 185? (uden Nr.).

Hoslagt tilstilles Hr. (Tit.) tjenstl. 5 Exeinplarer

af forste Tillæg til Medicinaltaxten af 1856
1

til behgl.

Uddeling blandt Lægerne i Sonderamtet, i Henhold til

det forhenværende danske Cancellies Skrivelse af 12.

Juli 1845. — Justitsministeriets islandske Departement

den 1. Juli 1857.

2. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet, ang. Behandlingen af Skibe,

som komme til Island uden Sopas. Khavn den

2. Juli 1857. — Concept til Journ. 6, Nr. 1243
5

ikke i

*

Brevbogen. — Islandsk: Ti&indi um stjdrnarmålefni Islands

I, 189—190.

1 behagelig Skrivelse af 15. April sidsti. har Hr.

Amtmanden hertil indberettet, at De, i Forventning af

Ministeriets Samtykke, har tilladt, at naar der, enten

i dette Foraar .eller i Forsommeren, maatte ankomme

Skibe, tilhorende Handelshuset Orum & Wulff, til Huse-

vigs Handelsted, uden at være forsynede med de be-

falede islandske Sopas, men de ovrige Beviisligheder

ere i Orden, og Skibenes Navn, Hjemsted og Dræg-

tighed, samt Skibsforerne, ere den paa Stedet bosatte

Sysselmand bekjendte, at Oplosningen maa paabegyndes

medens der træffes Anstalt til Passenes Erhvervelse

fra Sysselmanden i Ofjords Syssel, dog at dette skeer

uden mindste Ophold.

Idet dette nu for denne Gang efter Omstændig-

hederne faaer at passere, forventer Ministeriet, i Hen-

hold til sin Skrivelse af 8. Novembr. f. A., at De vil

') Medicinaltaxteme og de dertil ftjiede Tillæg udelades her,

som altfor uforholdsmæssig vidtløftige. De findes i de

danske Samlinger.
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paasee, at Lovgivningens Bestemmelser om, at det be- 1857.

falede Sopas forevises eller erhverves i Island 1 c>r e n d ^TVT"
2. Juli

Udlosningen tillades, for Fremtiden nbie overholdes. —
Justitsministeriet den 2. Juli 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 4. Mi.

over Island, angaaende Undersogelse af Havnen

ved Reykjavik. Khavn den 4. Juli 1857. —
Afskrift efter Originalen i Siiftamts-Aiehivet i Island 5 Isl. Den.

Brevb. uden Nummer (_til Journ. 6, Nr. 1287).

I Anledning af det med Ur. Stiftamtmandens belig].

Skrivelse af 27. Mai d. A. modtagne Andragende fra

Havneeommissionen i Reykjavik 0111, at en Civilingenieur

maatte blive opsendt med det dertil i disse Dage af-

gaaende Postskib, for efter foretagen Undersogelse af

Lokaliteterne at udarbeide Forslag til de mulige For-

bedringer, der kunde være at iværksætte ved Byens

Havn, er man, efter desangaaende at have brevvexlet

med Indenrigsministeriet, gjenuem dette bleven under-

rettet 0111, at Justitsraad, Vandbygningsinspecteur Carl-

sen under Gaars Dato har indberettet, at han har

draget Omsorg for, at Civilingenieur Fischer, der frem-

deles er villig til at overtage det omhandlede Hverv

paa de Betingelser, som ere angivne i den med Mini-

steriets Skrivelse til Hr. Stiftamtm. af 15. April sidsti.

i Afskrift fremsendte Erklæring fra fornævnte Justits-

raad Carlsen, afreiser med det iovermorgen til Reykjavik

afgaaende Postskib.

Hvilket herved tjenstl. meldes Hr. Stiftamtm. til

behagelig Efterretning, med Tilfoiende, at der er ind-

rommet bemeldte Ingenieur Fischer, hvem denne Skrivelse

medgives til Foreviisning, fri Passage, mod Erlæggelse

af billig Betaling for Kosten efter Regning. — Justits-

ministeriet den 4. Juli 1857.
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1857. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang*. dansk Oversættelse af islandske

Dokumenter. Khavn den 11. Juli 1857. —
Afskrift efter Orig. i Stiftamts-Archivet i Island; Isl. Depart.

Brevb. uden Nummer (til Journ. 6, Nr. 1289).

Ved hertil at indsende det med Bilage hermed

tilbagefolgende Andragende, hvori Repstyrerne i Thing-

valla Rep i Arnes Syssel anke over en af Amtet under

14. Juli f. A. afgiven Resolution, hvorved det blandt

Andet er paalagt bemeldte Rep at refundere Seltjarnar-

nes Rep i Gullbringu Syssel et af samme gjort Udlæg

til Underhold for en i førstnævnte Rep forsorgelses-

berettiget Person ved Navn Gubmundur Jonsson, har

Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 27. Mai sidsti.,

med Hensyn til at Andragerne, uagtet det dem af Amtet

givne Tilhold, have vægret sig ved at foranstalte Sagens

Dokumenter oversatte i det danske Sprog, henstillet,

at bemeldte Dokumenter, der som Folge heraf ere

blevne indsendte hertil uden dansk Oversættelse, maatte

blive Andragerne tilbagesendte, med Paalæg om at er-

hverve den befalede Oversættelse.

Det skjonnes imidlertid ikke, at det efter Sagens

Natur vil kunne paalægges Andragerne, der som Al-

muesmænd ikke kunne antages at være det danske Sprog

tilstrækkelig mægtige, at indgive deres Andragende med

tilhorende' Bilage i bemeldte Sprog. En saadan Frem-

gangsmaade vilde heller ikke være stemmende med den

tidligere fulgte Praxis, og endnu mindre vil den af Hr.

Stiftamtm. citerede Skrivelse fra Indenrigsministeriet

af 14. Juli 1854 kunne paaberaabes som Hjemmel der-

for, idet det tvertimod ved samme er udtalt, »at det

ikke kan fordres, at de af Indbyggerne, som ikke ere plig-

tige til at kunne skrive Dansk, sende deres Ansøgninger

eller andre Andragender til Ministerierne affattede i det-

danske Sprog«.
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Da det du derhos ved sanmie Skrivelse er be- 1857.

stemt, at den Ovrighed, der indsender en Sag ^"^T^ulT
Ministerierne, bor, naar det er fornodent, at den led-

sages af de til ham afgivne Erklæringer, hvor disse

ere skrevne i det islandske Sprog, vedlægge bekræftede

Oversættelser af samme, maa mau i Henhold hertil

tjenstl. have Hr. Stiftamtm. anmodet om, at foranstalte

de ovennævnte Dokumenter oversatte i det danske Sprog,

og derefter at remittere Sagen. — Justitsministeriet

den 11. Juli 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini- i*. Juii

steriét, ang. Overforelse af den islandske Collekt

eller Understøttelsesfond til Justitsministeriet

Khavn den 15. Juli 1857. — isi. Cpb. 1857 (uden Nr.).

Som Indenrigsministeriet bekjendt, bleve de til den

islandske Understøttelsesfond horende Aktiver ved for-

nge Aars Slutning afgivne fra velbeineldte Ministeriums

Kasserer til Justitsministeriets Kasserer, Justitsraad

Hjorth.

Da Ministeriet imidlertid fra sidstnævnte Embeds-
mand har modtaget Underretning om, at Renterne til

11. Juni Termin d. A. af det bemeldte Fond tilhorende

Inskriptionsbeviis, stort 14,265 Rd. 83 Sk., ere blevne

anviste Indenrigsministeriets Kasserer, skulde jeg tjenstl.

anmode Indenrigsministeriet om, behgl. at ville tillægge

Sammes Kasserer Ordre til at afgive bemeldte Renter
til Justitsraad Hjorth, idet jeg tilfoier, at Departementet
tor Statsgjælden under I). D. er tilskrevet om, at ville

foranledige, at Renterne af oftnævnte lnskriptionsbeviis,

der til 11. Juni Termin d. A. ere anviste til Inden-

rigsministeriets Kasserer, fremtidigen maatte blive an-

viste Justitsministeriets Kasserer. — Justitsministeriet

den 15. Juli 1857.
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1367. Islandske Departements Circulaire til Stiftauit-

22, Juli. manden og Amtmændene i Island, ang. nærmere

Specification af Indtægtsposterne i Sysselregnskaber.

Khavn den 22. Juli 1857. — Isl. Copiebog 1857

(uden Nr.).

Da der at' Statsrevisoratet gj entagne Gange er tort

Anke over, at de fra flere Sysselmænd i Island afgivne

Beretninger om de af Sysselerne faldende Indtægter

ikke ere behorig detaillerede, skulde man herved tjenstl.

anmode Ur. Stiftamtm. om, behgl. at ville indskjærpe

Sysselmændene i det Dem betroede Amt, noie at holde

sig bestemmelserne i Indenrigsministeriets Skrivelse af

13. Januar 1854 efterrettelige, hvorved det er paalagt

bemeldte Embedsmænd i de Anmeldelser, hvormed Ind-

betalinger af Sysselafgifter til Islands Jordebogskasse

afgives, at specificere, paa hvilke Afgifter og for hvilket

Aar enhver Indbetaling skeer, ligesom ogsaa, forsaavidt

Afgifternes Belob klareres ved Anviisning paa et Han-

delshus i Danmark, at specificere Afgifterne i den

Skrivelse, hvorved Anviisningen tilstilles vedkommende

Ministerium. — Justitsministeriets islandske Departe-

ment den 22. Juli 18.57.

22. Juli. Justitsministeriets Circulaire til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, ang. aarlige Indberet-

ninger om thinglæste Lovbud i Sysselerne. Khavn

den 22. Jllli 1857. — Afskrift efter Originalen i

Stiftamts-Archivet i Island; ikke i Brevbogen. — Islandsk:

Tffiindi um stj6rnarmalefni Islands I, 190.

Idet Ministeriet herved tjenstl, anmoder Hr. Stift

amtmanden (Amtmanden) om, behgl. at ville fra samt-

lige Sysselmænd i Sonder-Amtet (Vester-Amtet —
Nord- og Ost-Amtet) samt Byfogden i Reykjavik ind-

hente og derefter hertil indsende en Fortegnelse over

de siden l. Januar 1849 i liver Jurisdiktion thinglæste
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Love, Forordninger, Plakater m. m., skulde man tillige 1857.

udbede sig lignende Fortegnelser for Eftertiden aarlig
"^j^juh

meddelte. — Justitsministeriet den 22. Juli 1857.

Bekjendtgj oreise fra Minist. for Kirke- og Under- i. August

viisnuigsvæs. (C. Hall), ang. en forandret Indretning

af den almindelige Forberedelses-Examen ved Kø-

benhavns Univorsitot. Khavn den L August 1857.

— Publiceret 18.58 i Snæfellsnes og i Hunavatns Syssel. —
Original-Aftryk hos Schultz, 4 Blade i 4*°. Dep. Tid. 1857,

S. 721—724, Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 226—230.

Bekj endtgj or el se angaaende en forandret Ind-

retning af den ifolge kgl. Resol. af 7. Septbr. 1838,

sammenholdt med. kgl. Resol. af 3. Oktbr. 1850, an-

ordnede almindelige Forberedelsesexamen ved Kjoben-

havns Universitet.

Paa Ministeriets allerund. Forestilling har det be-

haget H. M. Kongen under 17. f. M. allern. at appro-

bere folgende Bestemmelser om en forandret Indretning

af den ifolge kgl. Resol. af 7. Septbr. 1838, sammen-

holdt med kgl. Resol. af 3. Oktbr. 1850, anordnede

almindelige Forberedelsesexamen ved Kjobenhavns Uni-

versitet, nemlig:

\. Der skal ved Kjobenhavns Universitet, ligesom

Indtil, afholdes en almindelig Forberedelsesexamen, som
de have at underkaste sig, der agte at indstille sig til

Optagelse som Elever ved den kongel. Veterinair- og

Landbohoiskole, eller til en af folgende Examina: ju-

ridisk Examen for Ustuderede, fuldstændig Veterinair-

examen, pharmaceutisk Examen, polytechnisk Examen,

fuldstændig Forstexamen og den forenede Landmaaler-

og Landinspecteurexameli.

For denne Forberedelsesexamen fritages de, som
enten have underkastet sig en af de Examina i Konge-



188 Cultusmin. Bekg. ang. alm. Forber.-Examen.

1857. riget Danmark, der give Adgang til at indskrives ved

1. August. Kjobenhavns Universitet, eller erholdt Modenhedsbeviis

fra en lærd Skole i Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen

eller Lauenborg, eller underkastet sig den ved kongel.

Resolution af 2. Septbr. 1855 (Bekjendtg. af 18. s. M.)

anordnede Afgangsexamen for Realdisciple, eller be-

staaet Offieeersexamen ved det kgl. Landcadet- eller

Socadet-Academi i Kjobenhavn, eller. Adgangsexamen

ved den kgl. militaire Hoiskole sammesteds.

2. For dem, der ville indstille sig til Optagelse

som Elever ved den kgl. Veterinair- og Landbohoiskole,

eller tage juridisk Examcn for Ustuderede eller den

fuldstændige Veterinairexamen eller pharmaceutisk

Examen, afholdes den almindelige Forberedelsesexamen

som hidtil, efter Bestemmelserne i den kgl. Resolution

af 7. Septbr. 1838 (Bekjendtgjorelse af 14. næstefter),

sammenholdt med kgl. Resol. af 3. Oktbr. 1850 (be-

kjendtgj. under 10. næstefter).

Overeensstemmende hermed bliver der ved denne

Prove at give en skriftlig Opgave i Modersinaalet, enten

Dansk eller Tydsk, og at examinere blot mundtlig i

folgende Fag: a) Geographi og Fædrelandets Historie,

b) Arithmetik og Geometri, c) Tydsk eller, hvis Mo-
dersinaalet er Tydsk, Dansk, samt d) for Pharmaceut-

erne tillige særlig i Latin.

3. For dem, der ville indstille sig til polytechnisk

Examen, eller til fuldstændig Forstexamen, eller til den

forenede Landmaaler- og Landinspecteur- Examen, af-

holdes den almindelige Forberedelsesexamen, saavel

med Hensyn til det Omfang af Kundskaber, der skal

fordres, som til Provernes Antal og Beskaffenhed, paa

samme Maade som den ved kgl. Resol. af 2. Septbr.

1855 (bekjendtgj. under 18. næstefter) anordnede Af-

gangsexamen for Realdisciple ved de lærde Skoler i

Kongeriget Danmark, dog at Stiilproven i Engelsk,

saavelsom Proverne i Skrivning og Tegning, med Und-

tagelse af den mathematiske Tegneprove, bortfalde.
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Gjenstandene for Examen og Proverne blive saa- 1857.

ledes folgende: a) Modersmaalet, Dansk eller Tydsk, 1. August,

hvori Proven er alene skriftlig over to Stileopgaver. - -

~m~"^m^
b) Tydsk, eller for dem, hvis Modersniaal er Tydsk,

Dansk, hvori Proven anstilles deels skriftlig, ved en let.

Sti il, deels mundtlig. — c) Fransk, alene mundtlig. —
d) Engelsk, alene mundtlig. — e) Historie, alene mundt-

lig. — f) Geographi (physisk og politisk Jordbeskrivelse,

tilligemed de uundværligste Sætninger af den mathe-

niatiske Geographi), alene mundtlig. — g) Mathematik,

hvori Proven anstilles deels skriftlig over tre Opgaver

(i praktisk Regning, Arithmetik og Geometri) og ved

en TegneprOve, deels mundtlig. — h) Naturlære, alene

mundtlig. — i) Naturhistorie, alene mundtlig

4, Den, der har bestaaet Examen efter foran

-

staaende § 3, opnaaer derved tillige samme Ret og

Adgang, som Aflæggelsen af Examen efter § 2 giver,

dog at de, som ville indstille sig til pharmaceutisk

Examen, foruden have at underkaste sig den for Phar-

niaceuterne bestemte særlige Prbve i Latin.

Vil Nogen, der har underkastet sig Forberedelses-

examen efter § 3, indstille sig til den mere omfattende

Examen efter § 4, maa han tage denne sidste fuld-

stændig, uden at nogen Lettelse i Proven kan tilstaaes

ham, fordi han alt har bestaaet Examen under dens

anden Form.

5. Den almindelige Forberedelsesexamen afholdes

to Gange om Aaret i de sædvanlige Examenstider for

Universitetet. Examen i begge dens Former foretages

af en dertil dannet Comité, der skal bestaae af folgende

Universitetslærere: een i Historie, een i Mathematik,

to eller tre i de levende Sprog, een i Naturhistorie og

een i Naturlære. Examenscomiteen fastsætter selv Op-
gaven til den skriftlige Deel af den i § 2 ommeldte

Prove, hvorimod de skriftlige Opgaver til Examen efter

§ 3 blive fra Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

Vs&senet at give paa den i den kgl. Resol. af 2. Septbr.
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1857. 1855 (bekjendtg. under 18. næstefter) § 7 foreskrevne

1. August. Maade, saaledes at Opgaverne altsaa ved den Examen,
~"

der afholdes ved Universitetet i Juni Maaned, blive de

samme som ved Afgangsexamen for Realdisciple til

samme Tid ved de lærde Skoler. Den mundtlige Exa-

mination ved begge Prover udfores af Comiteens Med-

lemmer, af Enhver for sit eller sine Fags Vedkommende

ligesom hidtil, uden at nogen Censor er tilstede. Co-

miteen vælger hvert Aar af sin Midte en Formand, der

uden Godtgj oreise besorger Alt, hvad der henhorer til

Examens regelmæssige Afholdelse.

6. I ethvert Specialfag betegnes Udfaldet af Pro-

ven (den mundtlige og skriftlige tilsammenlagte, for-

saavidt begge finde Sted) ved en af Charaktererne

:

Udmærket godt, Meget godt, Godt, Temmelig godt, Maade-

• - ;ilig^ Slet.?; : ; WS^.
Udfaldet af hele Examen betegnes alene ved Ud-

trykket »Be.staaet» eller »Ikke bestaaet», saaledes at

»Bestaaet» kan gives Tillægget »med Udmærkelse«.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet har at

give de nærmere Bestemmelser om, hvad der ved

Examensproverne i de enkelte Fag skal fordres for at

have bestaaet Examen.

Udfaldet af den for Pharmaceuterne foreskrevne

Prove i Latin bedommes særskilt, og tilkjendegives lige-

ledes ved et »Bestaaet« eller »Ikke bestaaet».

Efter afholdt Examen meddeles der af Examens-

comiteens Formand enhver Examinand et skriftligt

Vidnesbyrd om, hvorledes han har fuldendt den. I

dette anfores for Pharmaceuternes Vedkommende sær-

skilt Bedommelsen af Proven i Latin.

7. Ved Indtegningen til Proven betaler Enhver,

der agter at indstille sig til Proven efter foranstaaende

§ 2, i Examensgebyr, ligesom hidtil, 6 Rd., og Enhver,

som vil underkaste sig Examen efter § 3, 8 Rd.

I den her foreskrevne Form aflioldes Examen forste

Gang i Juni Maaned 1858. De, der forend dette Tids-
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punkt have underkastet sig den almindelige Porbere- 1857.

delsesexamen, saaledes som den hidtil har været an- 7^7 '^r
^Z3

1. August.
ordnet, beholde den derved vundne Ret og Adgang til

hfriere Underviisningsanstalter og Fagexamina.

9. De hidtil for den almindelige Forberedelses-

examen ved Universitetet gjældende Bestemmelser blive,

lorsaavidt de ikke ved nærværende nye Anordning af

Examen ere forandrede eller ophævede, fremdeles ved

Magt.
v f;.;/

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 1. August 1857.

Bekjendtgj oreise fra Minist. for Kirke- og Under- i. August,

viisningsvæs. (0. Hall), ang. en Forandring i den i

det provisoriske Reglement indeholdte Bestemmelse .

om det mathematiske Cursus for Examinander i

anvendt Naturvidenskab. Khavn den 1. August

1857. — Publiceret i Snæfellsnes Syssel og Hunavatns

Syssel. — Depart. Tid. 1857, S. 724—725. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

1857, S. 280.

Bekj endtgj oreise angaaende en Forandring i

den i det provisoriske Reglement for den polytechniske

Læreanstalt af 9. Juni 1829 i § 58 indeholdte Be-

stemmelse om det mathematiske Cursus for Examinander
i anvendt Naturvidenskab.

Paa Ministeriets allerund. Forestilling har det be-

haget H. M. Kongen under 17. f. M. allern. at bifalde,

at den i § 58 af det provisoriske Reglement for den

polytechniske Læreanstalt af 9. Juni 1829 indeholdte

Bestemmelse om det mathematiske Cursus for Exami-
nander i anvendt Naturvidenskab forandres saaledes,

(

at dette skal omfatte

:

1) Algebra og Functionslære, med Udelukkelse af

hvad der ikke kommer til Anvendelse i den folgende

Oeel af Foredraget, eller er af praktisk Betydning. —

I
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1857. 2) Differential- og Integral-Regning, saaledes at Inte-

*August. 8 rat'on a^ Differentialligninger medtages i sine Hoved-

træk. — 3) analytisk Geometri, omfattende Rumstor-

relser baade med 2 og 3 Dimensioner.

Disse Bestemmelser træde i Kraft ved det Cursus,-

der i August Maaned 1859 tager sin Begyndelse ved

Læreanstalten.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Unitter-

viisningsvæsenet den 1. August 1857.

August. Bekj endtgj oreise fra Minist. for Kirke- ogUnder-

viisningsvæs. (C. Hall), ang*. en forandret Indretning

af Adgangs-Examen i Mathematik ved den poly-

techniske Læreanstalt. Khavn den 1. August 1857.

— Publiceret 1858 i Snæfellsnes Syssel. — Original-Aftryk 2

Blade i 4*°. Depart. Tid. for 1857, S. 725—726. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark

vedkommende, 1857, S. 231-232.

Bekjendtgj oreise angaaende en forandret Ind-

retning af den ved allerli. Resolution af 25. Januar

1839 anordnede Adgangsexamen i Mathematik ved den

polytechniske Læreanstalt.

Paa Ministeriets allerunderd. Forestilling har det

behaget H. M. Kongen under 17. f. M. allern. at ap-

probere folgende Bestemmelser om en forandret Ind-

retning af den ved allerli. Resol. af 25. Januar 1839

(bekjendtgjort under 5. Februar næstefter) anordnede

Adgangsexamen i Mathematik ved den polytechniske

Læreanstalt, nemlig

:

1) Enhver, der har underkastet sig enten den al-

mindelige Forberedelsesexamen ved Kjobenhavns Uni-

versitet i den Form, som er foreskrevet for Polytech-

nikere, Forststuderende samt Landmaalere og Land-

inspecteurer, eller en af de JExamina, hvis Aflæggelse

giver Fritagelse for at underkaste sig hiin Examen

som Betingelse for at indtræde som Examinand ved
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den polyfechniske Læreanstalt, har, naar han i saadan 1857.

Egenskab vil optages ved Læreanstalten, at underkaste L August,

sig en Adgangsexamen i Mathematik, der afholdes ved
* •

bemeldte Læreanstalt.

2) Ved denne Examen, som foretages kort for

Begyndelsen af ethvert af Læreanstaltens Cursus, af-

lægges Prove: a) i elementair Algebra, indbefattende

KjædebrOk, bestemte Ligninger af første og anden Grad,

ubestemte Ligninger af tørste Grad med to Ubekj endte,

de almindelige Sætninger om Potentser og Logarithmer,

Logarithmernes Brug, exponentielle Ligninger, arith-

nietiske og geometriske Rækker, Rentesregning og

Annuitetsregning, Permutationer og Combinationer,

Binomialformlen med positiv heel Exponent; — b) i

Plantrigonometri; — c) i elementair Stereometri, inde-

holdende Sætningerne om rette Linier og Planer, Po-

lyedre, Cylinderen, Keglen, Kuglen; — d) i Elementerne

af den analytiske Plangeometri, dog blot med Anven-
delse af retvinklede Coordinater.

3) Examen bestaaer af en skriftlig og en mundtlig

Deel. Ved den forste forelægges fire Opgaver, af hvilke

idetmindste een udelukkende skal give Leilighed til at

vise Færdighed i praktiske Beregninger.

4) Examens Udfald bedommes af to Censorer,

valgte blandt Lærerne ved deu polytechniske Lære-

anstalt, og af Examinator, som er en af Læreanstaltens

Lærere i Mathematik.

5) Udfaldet af Examen tilkjendegives ved Udtrykket:

»Antaget«) eller »Ikke antaget«), hvilken sidste Dom
ogsaa skal kunne afgives alene efter den skriftlige

Prove, naar den i og for sig godtgjor, at den Paa-
gjældende er umoden til Studiet ved Læreanstalten.

6) De saaledes givne forandrede 'Bestemmelser

træde i Kraft ved den Examen, der bliver at afholde

i Juni Maaned 1859, fra hvilken Tid den kgl. Resol.

af 25. Januar 1839 (bckjendtgjort under 5. Februar

næstefter) ophæves.

xru: b.
K

is
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1857. Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

r^^T" a^ e Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-
1 • AllgllSt.

viisuiugsvæsenet den 1. August 1857.

21. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet i Island, ting. Honorar for.

at sætte Capitelstaxten for dette Amt. Khavn

den 21. August 1857. — isi. Copieb. 1857 (udenNro.

I Anledning af det med lir. Amtmandens Skrivelse

af 4. April d. A. hertil indsendte Andragende fra Provst

Daniel Halldorsson, om at tilstaaes den sædvanlige

' Godtgjorelse for hans havte Uleilighed og Umage ved .

at sa^tte Capitelstaxten for Aaret 1857—58, meddeles

Dem herved til behagelig Bekjendtgjorelse for Provst

Halldorsson, samt videre Foranstaltning, at der Intet

fra Ministeriets Side haves imod, at den sædvanlige

Godtgjorelse af 14 Rd. udbetales ham af Amtets Re-

partitionsfond. — Justitsministeriet den 21. August

1857.

22. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Vester-Amtet, ang. Honorar for at sætte Capitels-

taxten for Amtet. Khavn den 22. August 1857. —
[øl. Copieb. 1857 (uden Nr.").

Ved at fremsende et Andragende fra Provsten i

Snæfellsnes Syssel, Arni Boovarsson, har Hr. Amtm.

i behgl. Skrivelse af 17. Febr. d. A. indstillet, at der,

saalænge han betjener sit nuværende Kald, Ingjaldsholl

og Frooa, og er bosat inden dets Grændser, maatte af

Vesteramtets Repartitionsfond tilstaaes ham en aarlig

Godtgjorelse af 25 Rd. for hans Omkostninger og Ud-

gifter i Anledning af Capitelstaxtens Sættelse i Vester-

I Anledning heraf skulde man ikke undlade tjenstl.

at meddele Hr. Amtm. til behgl. Underretning samt
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fornciden Bekjendtgjorelse og Foranstaltping, at Mini- 1857.

steriet efter de i Deres forberorte Skrivelse forklarede ^T^T^^
u

'Z'l. AllgUSt«

Omstændigheder ikke vil modsætte sig, at der indtil

videre tilstaaes Provst Boovarsson den af Dem fore-

slaaede Godtgjorelse i ovennævnte Anledning, under

den af Dem ommeldte Betingelse. — Justitsministeriet

den 22. August 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 24. August,

over Island, ang. Forslag om Op Poreise af Embeds-

bolig for Sysselmanden paa Vestmannoerne. Khavn

den 24. Aug'USt 1857. — Afskrift efter Originalen i

Stiftamts-Archivet i Island. Copieb. blandt Breve af 25. og

26. August..— Islandsk: Ti'6. um stjornarmålefni fslands I,

190^191. '-^X-Z

Ved med behagelig Skrivelse af 31. Marts d. A.

hertil at indsende et Andragende, hvori Beboerne af

Vestmanno Syssel anholde om, at en Embedsbolig

niaatte blive opfort for Oens Sysselmand, imod at det

dertil fornodne Belob forrentes og afbetales efter de

Regler, som i lignende Tilfælde pleie at folges i Lan-

dets ovrige Dele, har Hr. Stiftamtm. nærmere udviklet

de Grunde, som efter Deres Formening gjttre det nod-

vendigt, at der forskaffes bemeldte Sysselmand en Em-
bedsbolig, hvorhos De har yttret, at De ikke drister

Dem til at foreslaa Bevilgelsen af et Laan til Forrent-
•

™ng med 6 pCt. aarlig i 28 Aar, som en for stor

Byrde for Embedet, hvorimod De har anbefalet, at der

paa Statens Bekostning maa blive opfort en Embeds-
bolig for bemeldte Sysselmand, imod at han derefter

vedligeholder samme for egen Regning, eller, hvis dette

ikke niaatte kunne tilstaaes, at der da forundes Em-
bedet til en saadan Bygnings Opforelse som rentefrit

Laan en dertil fornoden Sum indtil 2000 Rd., imod at

samme afdrages med 100 Rd. aarlig, og at Bygningens

Vedligeholdelse paahviler Embedet.

18*
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1857. Ministeriet maa vel erkjendé, at det efter For-

24* Aiigust
no^ene Paa Vestmaniio kan være vanskeligt for Sys-

selmanden sammesteds, at forskaffe sig en passende

Bolig, men lignende Vanskeligheder ville formentligen

ogsaa kunne opstaae for flere andre Sysselmænd i Is-

land, hvem det ifolge Lov om den islandske Handel af

15. April 1854 er paalagt at tage Bopæl paa Handel-

stederne, som f. Ex. Sysselmændene i Isafjords og

Snæfellsnes Sysseler, hvilke endog forsaavidt ere uhel-

digere stillede, som deres Indtægter ere ringere end

, Sysselmandens paa VestmannO. Imidlertid har man

om Sagen brevvexlet med Indenrigsministeriet, men

samme har tilbagemeldt, at det ikke vil kunne give sit

Minde til det i forberorte Anledning fornodne Forskuds

Udbetaling af Finantserne, og man seer sig saaledes

ikke istand til at foretage videre i den omhandlede

Henseende.

Hvilket herved meddeles Hr. Stiftamtm. til behgl.

Underretning og videre Bekjendtgjb'relse. — Justitsnri-

steriet den 24. August 1857.

2G. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet, angaaende Postexpeditionen

paa Akureyri. Khavn den 26. August 1857. —
Isl. Copieb. 1857 (uden Nr.). — Islandsk: røindi um
stjornarmålefni Islands I, 191— 192.

Ved hertil at indsende et Andragende fra den paa

Ofjords Ilandelsted ansatte Postexpediteur Bjorn Jons-

; .son, hvori han anholder om en Godtgj oreise for hans

Uleilighed og Omkostninger ved Postexpeditionen, har

Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af 30. Januar d. A. ind-

stillet, at bemeldte Bjorn Jonsson for den forlobne Tid,

hvori han har expederet Posten, maa tilstaaes en Gra-

tification af 20 Rd. af det til Postvæsenets Fremme

i Island normerede Belob, men at Postexpeditionen

derimod for Eftertiden, saalænge Sysselmanden i Ofjords
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Syssel ikke er bosat paa Handelstedet, bor, uden noget- 1857.

sonilielst særskilt Vederlag Ira det Offentliges Side, ^**~7^*^
»o. August.

overdrages til den Fuldmægtig, som Sysselmanden vil

blive tilpligtet at engagere til at fore Politiopsynet paa

Handelstedet og Tilsynet med de der ankommende

Skibe.

Idet Ministeriet maa tiltræde den af Ur. Aintm. i

sidstnævnte Henseende fremsatte Anskuelse, maa man
*

være af den Formening, at ovennævnte Bjftrh Jonsson ei

heller for den forlSbne Tid bar noget Krav paa særlig

Godtgjorelse for bemeldte Posts Expedition, idet ban

°gsaa i denne Tid bar fungeret som Fuldmægtig for

Sysselmanden i Ofjords Syssel og af det Offentlige

modtaget en aarlig Godtgjorelse af 20 Rd. — Justits-

ministeriet den 2G. August 1857.

Bekjendtgj oreise fra Stiftaintiiianden over Is- 27. August,

^nd, ang. Faareskabets Behandling i Sonder-Amtet

Islands Stiftamtshus don 27. August hS57. —
Denne Bekjendtgjorelse er anført som publiceret i Reykjavik

1857 og 1858 i Gullbringu og Kjosar Syssel. Den indeholder

Uddrag af et af Althinget i Sessionen 1857 vcdtagei Udkast

M Forordning, angaaende Udryddelse og Forebyggelse af Faare-

BKab i Sonder-Amtet, bekjendtgjort med Althingets Samlykke
som forelbbig Lov i Henhold til Justitsministeriets Skrivelse

30. April 1857. Althingets Udkast er grundet paa et af Amt-
mændene udarbeidet Forslag, som i Anledning af Ministeriets

anl(ivte Skrivelse var forelagt Thinget (de. to Amtmænds For

'

slag trykt i Tffe. fra al}>. l'sl. 1857, Viob. A, S. 24—33, med
'

Motiver
j
jfr, Nor&ri V, 73-70; Stiftamtmandens Forslag i Tic.

fr«i alf>. l'sl. sst. S. 33—3(5). Sagens Forhandling i Althinget i

Tioindi fra al[>mgi Islendmga 18.57, S. 75. 147—150. 153-
156. 197-198. 213. 350. (543-040.7(50-871.913—970.999—
1020. — Althingets Forslag i dels Heclhed er, tilligemed nogle

Aktstykker, trykt særskilt i et Antal Aftryk (jevnf. Tioindi fra

alfrfngi Islend. 1857, S. 970) og i Ti'&indi nm stjornnrmalefni

Islands 1, 192—199, som Anmærkning til Justitsmin. Skrivelse

80. Septembr. 1857 (nedenfor). Original-Aftryk i Islands

Trykkeri i Reykjavik paa et Oktavblad; — Tioindi um sljornar-
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1857. målefni Islands I, 200-202 Anm. tø6i>61f. IX, 151-152.

27. August. Norfcri V, 91.

Aug 1 fsi n g uin nokkrar åkvarbanir, er aljnng hefir

gjort um fjårklå&a Jmnn, sem gengur i nokkrum hluta

Suburamtsins, hverjar akvarbanir hermeb samkvæmt

brefi logstjorans af 30. April \). å. af undirskrifubum

gjorast gildandi sem bråbabirgbalog, |)ångao til konung-

legur urskurbur verbur lagbur å målib yflr hofub.

1. (5.)
1 grein. Af hverju J)vf heimili, {>arsemfjår-

sykin gjorbi vart vib sig næstlibinn vetur eba vor, en

ekki hafa verib rifin fjårhusin i sumar samkvæmt reglu-

gjorb stiptamtsius 13. Febr.
J).

a., skal oli ijårluis rifa

i haust komandi og byggja aptur upp å oorum stab,

litium og l)iirlendum, ny fjarhiis, nægileg fyrir fjarstofu

j)ann, sem liver buandi må gjora rab fyrir ab haun megi

å setja eptir krmgumstæbunum og meb J)eirri stærb og

lagi, sem tilskipun 2. Marts 1776 tiltekur. Vibina ur

gomlu fjarhiisunum må bnika i hin nyju, ef peir eru

svibnir åbur eba bikabir utan. Hafa skal sérstaklegt

tillit til J)ess, ()egar le skal å vetur setja, hvert husrum

menu hafa,- og hversu rof hinna eldri og uppbyggmg

hinna nyju fjårhusa er af hendi leyst.

2. (6.) gr. Til {)ess ab annast um rof og endur-

byggingu fjårhusa, sem og annab, er i |)essari tilskipun

er fyrir fjareigendur ab reglu gjort, skal hver syslumabur

kvebja ser til rabaneytis og abstobar 3 eba 4 hiua

beztu menu her og hvar ur syslu sinni. Hin sama regla

gildir og fyrir logsagnarumdæmib Reykjavik og bæjar-

togetann J)ar.

3. (7.) gr. \ hverjum hrepp skal setja hrepps-

nefndir å [>anu hatt, ab hreppstjorinn kvebi meb ser

eptir stærb hrepps sins 2 eba 4* hina beztu hrepps-

bændur, og se hreppur mj6g stor, svo vatnsl'oll geti

um lengri tima hindrab samfundi, })å se hreppsnefndir

') De i Parenthes tilfoiede Tal angive Paragraphen i Al-

tbingets Udkast.
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2 eba 3, svo til [jeirra se kvaddir, ef [>arf, al ls 6 1857.

meun. • August.

4. (8.) gr. Enginn syslu- eba hreppsnefndarmabur "
"

må skorast undan l)eim starfa an logmætra forfalla,

sein syslumabur J)å metur, og skal Jiegar kvebja nyjan

niaiin (il nefndar, ef eins missir vib ur nefndinni. .

5. (9.) gr. Stiptamtinabiir skal sja um, ab prentabur

verbi,- svo fljott sem orbib getur, greinilegur leibarvisir

til ab l^ekkja klåSånn, oli einkenni hans og alja lækn-

ingarme&ferB å honum 3
og enn fremur skal i lei&arvisi

l>essum skyrt fra, hvernig ineb fenab skuli Tara til ab

verja hann klåba, og skal senda leibarvisi J>erina ollum

hreppsnefndum, sem um er getib i 3. (7.) grein.

6. (10.) gr. Hreppanefndir skulu byrja starfa sinn

svo fljott, sem verbur, og |>egar innan 20. Novbr. hafa

sent syslumanni skyrslu tun bunabar og heimilis astand

avers biianda i hreppnum, sanikvæmt [jeim eybublobum,

&uni |)eim til l>ess verba send, og sem nefndin dtfyllir.

7. (11.) gr. Hreppanefndir sja um, ab lirskurbum

s^slunefndarmnaT verbi fullnægt. Ohlybnist nokkur buandi

bvi > sem })annig er åkvebib, skal hreppsnefndin tafar-

laust tilkynna [mb syslumanni, en hann holcar opinbert

mal moti hinum seka til éhlybnissekta eptir malavoxtum,

°g malskostnabar utlata.

8. (14.) gr. Syshmefmlir skulu hafa vakandi auga

& ollu \)yi
}

sem ab J)vi ly tur, ab logum £)essum verbi

Wydt og tilhlybilega l'ramfylgt, leibbeina breppsnefnd-

Unum i ollu, er J)url'a |>ykir, og vera |>eim til rabancytis,

hvemer sem J>ær leita [)ess.

9. (16.) gr. Syslumabur skal, jpegar vafasamt

lO'kir, leita urskurbar amtmanns um [)ab, hvert mal
skuli hofba, hvort heldur er gegn einstokum biianda

e °ur hreppsnefndarmonnum, fyrir ohlybni, lnotju-oa ebur

onnur afbrot mut })essum logum.

10. (22.) gr. Hver så mabur, sem annabhvort af

skeytmgarleysi eba af åsetningi verbur uppvis ab |>vi,
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1857. ao hafa leynt klåoanum å fe [)vi, er hann heflr undir

2*r^ugust
h^ndum, s^a ^ sæta Qir'sektuin fra 5—30 rd).

11. (33.) gr. Allar sektir, er åkve&nar eru i ISgum

jDessum, skulu falla i hhitafreigandi sveitarsjoo.

Islands stiptamtshusi 27. August 1857.

J. D. Trampe.

27. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og* Oster-Amtet, ang. Foranstaltninger

imod Faareskab. Khavn den 27. August 1857. —
Lsl. Copieb. 1857 (uden Nr.).

I bebgl. Skrivelse af 18. April d. A. harHr. Amtm.,

ved at indberette, at det til Betryggelse imod Skab-

sygens Udbredelse til Nordlandet bar været anseet nod-

vendigt, 'at der paa Fjeldstrækningerne mellem Nord-

amtet og de andre Amter, hvor Skabsygens Indtrængen

kan befrygtes i Sommermaanederne, opstilles Vogtere,

for at forhindre de skabbefængte sonderlandske Faars

Berorelse med de nordlandske, tillige meddeelt, at De

til Dækning af de hermed forbundne Omkostninger har

paabudt en Ligning af 4 Sk. pr. Losegodshundrede for

de respective Jurisdictioner, men da De antager, at

den fornævnte Contribution af 4 Sk. pr. Losegodshun-

drede knap vil dække Halvdelen af de til Afspærringen

medgaaede Udgifter, har De andraget paa, at hvad

der udfordres mere til bemeldte Foranstaltnings Iværk-

sættelse, maa tillades fbrskudsviis udbetalt af Islands

Jordebogskasse, imod Refusion af Nord- og Ostamtets

Repartitionsfond efter Ligning paa Amtets Beboere i

to næstpaafolgende Aar.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning tjen sti. at meddele, at da der alt i be-

meldte Oiemed er optaget noget Belob paa Finantsloven

for indeværende Aar, seer Ministeriet sig ikke for Tiden

istand til at bevilge den begjærte Udbetaling.

Sluttcligen tilfoies, at Ministeriet ikke har Noget
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at ferindre imod, at de i Deres ovenmeldte Skrivelse 1857.

omhandlede Trykningsomkostninger ved tvende af Di- JTT^""
-

?

.

J to b 27. August.
striktslægérne Skaptason og Finsen affattede Af-

handlinger om Skabsygen, respective 24 Rd. 88 Sk.

Og 11 Rd. 48 Sk., afholdes af Renten af Nord- og

Ustamtets oeconomiske Fond. — Justitsministeriet den

27. August 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 27. August,

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Foranstaltninger

til Bedste for OenGrimsey i Ofjords Syssel. Khavn

den 27. AllgllSt 1857. — Isl.Copieb. 1857 (udenNrO.

For at forebygge, at Oen Grimso, hvis Gaarde

ftltei med Undtagelse af Præstegaarden Miogarour, hen-

hore deels under Modruvalla, deels under Munkethvcraa

Klostergods, formedelst Mangel paa arbejdsdygtige Folk

samt andre for Oen og dens Indvaanere folelige Mangler,

skulde udsættes for aldeles at ruineres og muligen

ganske at blive forladt, har Hr. Aintm., næst at frem-

sende en af Administratorerne Thorstein Danielsen og

Are Sæinundsen iMge Deres Foranstaltning afgiven

beretning om Gens oeconomiske Tilstand i det Hele,

1 behgl. Skrivelse af 16. Oktobr. f. A. indstillet, at

Amtet maatte bemyndiges til for det Forste i de næst-

følgende 5 Aar af vedkommende Ombudskasser at til—

staae driftige Folk fra Fastlandet, som maatte ville

nedsætte sig paa Grimso, en billig Godtgjorclse for

Reise- og Transportomkostninger, hvis Storrelse imid-

lertid ikke forud kan bestemmes, samt at der for Om-
hudskassernes Regning maatte indkjobes og bringes til

Oen to unge Koer, en ung Tyr og ligeledes en ung

Arbeidshest, hvilke Kreaturer skulde leveres til den

paa Oen beskikkede Repstyrer imod hans Qvittering

for Modtagelsen, og iovrigt under de af Godsforvalterne
1 d°re s fornævnte Beretning angivne Betingelser. Hr.
Amtm. har derhos tilfoiet, at Udgifterne ved disse Krea-
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1857. turers Inclkjob og Transport til Gen neppe ville over-

aty\ sti8e 150 Rd.
27. August. °

I Anledning heraf undlader jeg ikke herved tjenstl.

at meddele til behagelig Efterretning og videre foiende

Foranstaltning, at Ministeriet efter de forklarede Om-
stændigheder tillader, at der til lndkjob af de nævnte

Kreaturer og deres Transport til Grimso maa anvendes

indtil et Belob af 150 Rd., samt endvidere et Belob

af indtil 100 Rd. til Reise- og Transportomkostninger

for dem, der maatte ville nedsætte sig paa Oen, og

at fornævnte Belob udredes af den ved indeværende

Aars Finantslov til uforudseelige og ubestemte Udgifter

for Island bestemte Sum, hvorhos Ministeriet, forsaavidt

det maatte være nodvendigt for Fremtiden at anvende

Bekostninger, i det sidstanforte Oiemed, maa udbede

sig Deres nærmere Beretning og Forslag om sammes

eventuelle Størrelse behgl. meddeelt. — Justitsmini-

steriet den 27. August 1857.

27. August. Post-Convention mellem den kgl. danske og

den fyrstelig' Tlmrn og Taxisske Postbestyrelse.

Khavn den 27. August 1857. — Gésetia- und Mmi-

sterial-Blalt f. 1857, 29. Sttick, S. 280—290. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

V, 23* -244. - Uddrag.

Mellem den kongelig Danske ug den fyrstelig Tlmrn

og Taxisske Postbestyrelse er der ... afsluttet folgende

Post-Convention.

Tit. I. Tit. 11. . . . Art. 3. De respeetive

Postgebeters Omfang.

I. Ved det kgl. danske Postgebet er i denne Con-

vention at forstaae: Kongeriget Danmark, Hertugdbm-

merne Slesvig, Holsten og Lauenborg og for Tiden det

Oldenborgske Fyrstendomme Liibeck, men ikke til*

lige Island, Gronland, Færoerne og de dansk-vest-

indiske Colonier . . ,
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Regulativ for Helbredelses-Anstalten for Sinds- 1857.

svage i Ostifterne med Undtagelse af KjObenham 4. Septbr.

Khavn den 4. Septembr. 1857. — Approberet af

Kongen under 4. Septbr. 1857. — Under s. D. er Justitsmi-

nisteren bemyndiget til atgjore mindre væsentlige Forandringer,

som i Tiden maattc findes tjenlige. — Departem. Tid. 1857,

S. 877— 884. Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 245—252. —
Uddrag,

... § 18. For Patienter fra Hertugdømmerne,

Bilandene, Colonierne og indtil videre fra Kjobenhavn

er Betalingen:

1ste Forpleiningsklasse 1 Rd. 24 Sk. daglig, 456

Rd. 24 Sk. aarlig.

2den Forpleiningsklasse 90 Sk. daglig, 342 Rd.

18 Sk. aarlig.

3die Forpleiningsklasse 65 Sk. daglig, 247 Rd.

13 Sk. aarlig.

... § 19. Betalingen erlægges qvari aliter forud.

Udskrives Patienten inden et Q,vartal er udlobet, tilbage-

betales det Overskydende fra den Dag exclusive, da

han forlader Anstalten. For Betalingens prompte Er-

læggelse stilles fremdeles en saadan Sikkerhed, som

Directionen anseer betryggende, med mindre det O ttent-

lige betaler for Patienten.

§ 20. Doer Patienten under sit Ophold i Anstalten,

staaer denne i Forskud for Omkostningerne ved Be-

gravelsen, naar den Afdodes Paarorende ikke erc nær

uok til selv at kunne varetage det Fornodne.

Reskript til Finantsminister Andræ, angaaende i8. Septbr.

Bckjcndtgjorel se af Statsregnskab fra 1. April 185(>

til 31. Marts 1857. Skodsborg den 18. Septbr.

1857. — Original-Aftryk, tilligemed Regnskabet, trykt hos

»
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1857. Schultz XII + 150 Sider. Kliavn {\8W). 4'°. — Departem.

18, Sebtbr^ Tid. 1857, S. 848—853. Algreen-Ussings Samling af Love og

^ 1 Anordninger m. v., Danmark vedkommende, 1857, 8. 250—

»62. - Uddrag af Regnskabet og »Statsrevisorernes Beretning

optager kun hvad der direkte henfores til Island.

Frederik den Syvende &c. V. s. G* Det hos-

folgende (osv. jevnf. XVI, 547) . . . Skodsborg den

18. Septembr. 1857.

Regn sk ab s -Ud tog

som Bilag til det trykte Statsregnskab for 1856—57.

Anhang til Statsrevisorernes Beretning til Rigsdagen om Stats-

.
regnskabet for Finantsaaret 1850-57. (0 +) 76 +• 32 Sider.

Khavn 1859. 4.

Justitsministeriet (Finantslovens § 9).

S. 20. Justitsministeriet, Lønninger

:

Directeuren for det islandske Departement 2400 Ud.

Det islandske Departement:

Expeditionscontoiret 1775 —
Revisionseontoiret 2900 —

S. 25. 5. Antegning: Under C. a. 1. Til Lønninger

og Contoirhold paa Island er ved Finantsloven bevilget

19,205 Rd. \ Sk.

Den virkelige Udgift anfores i Regnskabet med 20,140 — 48 -

Meerudgiften . . . 881 Rd. 48 Sk.

oplyses imidlertid at hidrøre fra uhævede Gager for det fore?

gaaende Aar, samt fra en for stor Udbetaling paa en Gage,

og vil blive Gjenstand for Indstilling.

Ved tegning: Det samme som om 4. Post gjælder om

denne Antegning (nemlig: Besvarelsen erindrer Intet mod denne

Antegnelse).

Det indstilles: at Meerudgiften, 881 Rd. 48 Sk., passerer,

men at det vil være at paasee af en følgende Revision, at den

skete for store Udbetaling behørig søges godtgjort.

0. Antegning: Under C. b. 1. Geistligheden er efter

Finantsloven bevilget 3,502 Rd. 72 Sk.

men Udgiften har i Virkeligheden været . . 3,894 — 50 -

Differencen ... 331 Rd. 80 Sk.

oplyses at hidrøre fra, at man i Regnskabsaaret har udbetalt

et i foregaaende Aar til Udgift bevilget Belbb. Differencen

vil blive at indstille,
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Ved tegning: Det samme som om de tvende foregaaende \ g57

.

Foster gjælder om nærværende Antegning. Det indstilles: at jg. Septbr.

MecrudgiFten, 331 Rd. 80 Sk., passerer. - ~

—

7. Antegning. Under C. c. Uforudsete og tilfældige

Udgifter findes i Regnskabet særlig tørt til Udgift 2,441 Rd.

37 Sk. i Anledning af Prinds Napoleons og Prindsen af Ora-

niens Ophold paa Island, hvilken Udgift ikke findes nærmere

specificeret, men opfb'res som et Forskud, dér ventes refun-

deret, og hvorom Correspondence skal være indledet imellem

Justitsministeriet og Indenrigsministeriet.

Da Indstilling i ethvert Fald vil blive at foretage, udbedes

nærmere behgl. Oplysning om, hvorledes denne Udgift, der

efter sin Natur er en Fællesudgift, er forbleven iblandt Konge-

rigets særlige Udgifter.

Besvarelse: Ifolge Udenrigsministeriets Skrivelse af 10.

April 1858 er der ved Tillægslov af 31. Marts 1858 bevilget

Udenrigsministeriet et Belbb af 2,441 37 Sk. til Dækning af

de heromhandlede Udgifter, og er det under 4. Mai næstefter

foranlediget, at dette Belbb er blevet godskrevet Islands Jorde- •

bogskasse i Statsbogholderiets Boger.

Vedtegning: Besvarelsen oplyser, at den i Antegningen

ommeldte Refusion af Statskassen af de forskudte 2,441 Rd.

37 Sk., er skeet under 4. Mai 1858.

Det indstilles : at den brugte Fremgangsmaade kan passere.

Regnskabs-Oversigt for 1856—57.

S. 2. Indtægt. Bevilling. Regnskab.

§. 4. Isl. og færoeske Intrader 41,400. ». 44,851. 62

\ Udgift. : ? V-
S. 10. § 9. Udtog af Justitsministeriets Regnskab.

A. Ministeriets Embedsmænd og Betjente, m. v.

Lonni n ger.

Directeureh for dét isl. Depart. 2400. »>. 2400. »

1. Departement:

Det islandske Revisionscontoir 2900. ». 2900. »•
t

Islandske Departement:

Expeditionscontoiret 1800. ». 1775. »

GL Island, Udgifter:

a. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende

:

»
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1857. Bevilling. Regnskab.

IS. Septbr. 1. Lonninger, Contoirhold ni. v. 19,265. ». 20,146. 48

2. Andre Udgifter, Finantslov

11,940. 16

Tillægsbev.4.Marts 2,154. 27

14,094. 43. 13,415. 58

b. Kirke- og Underviisningsministeriet vedk.

:

1. Til Geistligheden 3,562. 72. 3,894. 56

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Lonninger 8,250. »>. 8,250. '»

b. andre Udgifter 5,420. ». 5,185. »

c. Uforudsete og tilf. Udgifter 4,000. ». 4,533. 20 1

Udtog af Regnskabet for Island.

S. 13. Indtægt.

1. Almindelige Indtægter:

a. Afgifter af overdragne Eiend. 730. »>

b. Gebyrer for Bevill. og Bestall. 540. »
\ 1,105. 48

c. Rangskat 500. »

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter 2,610. »

b. Laugtliingsskriverlon ..... 32. 6

c. administrerede Mandtalsbogsintr. 600. »
) 9,354. 94

d. Kongetiende 2,920. »

e. Laugmandstold ' 340. »»

f. Afgifter af den isl. Handel . . 9,400. ». 11,380. 28

g. Indtægter af det kgl. Jordegods 7,910. ». 10,983. 28

h. Forpagtningsintrader 71. ». 71. »>

i. Rente af Kjobesummen for

Laugarn es 112. •>. 112. »

k. AfgiftafJordenBessastadm.m. 100. »>. ». »

1. Tilfældige Indtægter 980. ». 1,753. 76

') Anm. Heri afgaaer 2,441 Rd. 37 Sk. Ca: Udgift i An-

ledning af Prinds Napoleons og Prindsen af Oraniens

Reiser).
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Bevilling. Regnskab. 1857.

3. Afdrag paa K jobesummer, ""T^^T"
samt Renter af Salgskapitklér . . 800. ». 3,049. 19

1

4. Tilbagebetaling af Laan og

Forskud 4,350. ». 2,938. 68

Tilsammen . . 31,995. 6. 40,748. 73

-f Restancer fra 1855—1856

507. 74

~ do. for 1855-57 579. 74

Versurudgift . . . 4,195. 3 ~ 4,267. 3

Tilbage 36,481. 70

Udgift (jevnf. Justitsmin. § 9 Litr G).

Piiiantslov 52,437. 88

Tillægsbev. 4. Marts 2,154. 27

54,592. 19. 55,424. 86

som sammenholdt med Ind-

tægten giver ..*..-- 22,597. 13. -r 18,943. 16 1

.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 23. septbr.

over Island, ang. Forslag til en Omordning af den

islandske Landsoverret. Khavn den 23. Septbr.

1857. —- Afskrift efter Originalen i ; Stiftamts-Archivet i

Island. - fol. Copieb. 1857 (uden Nr.).

Efter Modtagolsen af Hr. Stiftamtmandens behgl.

Skrivelse af 37. Mai sidst]., betrædende Bestyrelsen af

det for Tiden ledige Embede som anden Assessor i den

ålandske Landsoverret, udbad man sig Indenrigsmini-

steriets Yttringer om, hvorvidt der fra Sammes Side

niaatte være Noget at erindre imod, at Cancelliraad

Finsen i Constitntionstiden ifolge de forhaandenværende

Omstændigheder nod hele den med bemeldte Embede
forbundne Gage. ' -

l

) Heri afgaaer 2.441 Rd. 37 Sk. (see foran).
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1857. I Gjensvar horpaa har bemeldte Ministerium med-

23. Septbr. deelt, at, om det end ifulge de særegne islandske For-

ubetinget vil modsætte sig, at der tilstaaes

den constituerede anden Assessor den fulde for dette

Embede normerede Gage, dog at der ikke tilstaaes ham
Gagetillæg efter Loven af 28. Febr. f. A. og 15. Febr.

d. A., maa det dog linde det paafaldende, at man ikke

har kunnet skaffe de med bemeldte Assessorpost for-

bundne Forretninger besorgede, uden dertil at consti-

tuerc en Mand paa samme Vilkaar, som om han var

fast ansat i det paagjældende Embede, i hvilken Hen-

seende Ministeriet specielt henledede Opmærksomheden

paa den i Forordn, af 11. Juli 1800 antydede Maade,

at nemlig samtlige i Nærheden boende lovkyndige Mænd
efter Tour paalægges at deeltage i Overrettens For-

handlinger, og forsaavidt Justitsministeriet havde gjort

opmærksom paa, at denne Fremgangsmaade ikke uden

Vanskelighed vilde kunne benyttes, paa Grund af, at

der med oftnævnte Assessorpost tillige er forenet For-

retningen som Rettens Justitssekretair, tilfoiede Mini-

steriet, at det ikke skjonnede rettere, end at denne

Vanskelighed med nogen god Villie fra de Vedkom-

mendes Side vilde kunne overvindes, naar forste As-

sessor overtog sidstnævnte Forretninger, i al Fald mod

et billigt Vederlag, idet der i saa Fald formentlig Intet

vilde være til Hinder for, at den i Forordningen fore-

skrevne Vei benyttedes.

Slutteligen henstillede oftnævnte Ministerium til Ju-

stitsministeriets nærmere Overveielse, om der ikke nu,

medens den ene af den islandske Overrets-Assessorposter

er vacant, turde være Anledning til at soge en Be-

sparelse gjennemfort ved at omordne hele den islandske

Landsoverret omtrent paa samme Maade, som dette

ved Lov af 15. Febr. d. A. alt er skeet for den vest-

indiske Coloni.

Idet man i Henhold til Indenrigsministeriets for-

anforte Bemærkninger tjenstl. skulde udbede sig Hr.

•
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Stiftamtmandens Yttringer og eventuelle Forslag behgl. 1857.

meddelte, om der ikke med Hensyn til Bestridelsen af ^TT^TT^J 23. Septbr.
de til det forommeldte Assessorembede henlagte For-

retninger maatte kunne træffes en saadan Ordning,

hvorved nogen Besparelse for Statskassen maatte kunne

opnaacs, selvfolgelig under fornodent Hensyn til, at

Forretningerne blive tilborligen udforte, skulde man

tillige anmode Dem om, behagel. at ville indhente og

derefter med Deres egne Bemærkninger hertil indsende

Rettens Betænkning over den af Indenrigsministeriet

berorte Omordning af den islandske Landsoverret i

Overeensstemmelse med Loven af 15. Februar d. A.,

hvoraf nogle Exemplarer i dette Oiemed vedlægges. —
Justitsministeriet den 23. Septembr. 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 23. Septbr.

over Island, ang. Opforelse af en ny Kirke paa

Prestbakki i Skaptafells Syssel Khavn den 23.

Septbl*. 1857. Afskrift efter Originalen i Stiftamts-

Archivet i Island. —
• Isl. Copieb. 1857 (uden Nr.).

Ved i behgl. Skrivelse af 13. f. M. at gjore Ind-

beretning om Resultatet af Deres Inspectionsreise i

Sonderamtet i sidstafvigte Sommer, har Ur. Stiftamtm.,

med Hensyn til den paatænkte nye Kirkebygning paa

Prestbakka i Skaptafells Syssel, bemærket, at det nu

er lykkedes Dem at bevæge Tom niermester Nielsen i

Reykjavik til at paatage sig bemeldte Bygnings Op-
fovelse for den i Finantsloven for indeværende Aar
dertil bevilgede Sum af 1940 Rd. Da der imidlertid

neppe vil kunne være Tale om at paabegynde Arbeidet

forend til næste. Aar, da Transporten af Tommeret til

byggepladsen endnu langtfra er tilendebragt og enkelte

Dele af Materialet ikke ville kunne transporteres forend

i Vinterens Lob ved Hjælp af Slæder, har Hr. Stift-

amtm. derhos indstillet, at De maatte bemyndiges til

XVU. 13. 14
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1857. nu iaar af Jordebogskassen at hæve ovenanforte Bel6b,

^^s^J^;.
1940 Rd., og atter at deponere Belobet i samme til

Deres Disposition til don ommeldte Kirkes Opforelse.

L Gjensvar herpaa skulde man til behagel. Eller-

retning og fornoden Foranstaltning tjenstl. melde, at

Ministeriet, idet det gaaer ud fra den Forudsætning,

at det vil lykkes idetmindste at paabegynde Arbeidet

allerede i indeværende Finantsaar, ikke vil bave Noget

at erindre imod, at der i den omhandlede Henseende

forholdes efter Deres foranforte Indstilling. — Justits-

ministeriet den 23. Septembr. 1857.

24. Septbr, Justitsministeriets Skrivélse til Stiftamtmandén

over Island, mg. Tilbagesendelse af ældre Proto-

koller til Stiftamts-Archivet. Khara don 24. Septim

1857. — Isl. Copieb. 1857 (uden Nr.).

Vedlagte 5 Protokoller, der ere fundne blandt

forbenværende Stiftamtmand over Island, Grev Isram-

pes efterladte Boger og Brevskaber, og som ere ind-

sendte hertil af hans Son, Amtmand Grev M. Trampe,

med den i Gjenpart ligeledes folgende Skrivelse af

7. d. M., skulde man herved tjenstl. tilstille Hr. Stift-

amtm. til Opbevaring i Amtets Arcbiv, idet man for

Modtagelsen beder sig Tilstaaelse behgl. meddeelt. —
Justitsministeriet den 24. Septembr. 1857.

* 30. Septbr. Justitsministei iets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang\ Bortforpagtning af Oen Lundey.

Khavn den 30. Septembr. 1857. — Afskrift efter

Originalen i Stiftamts-Archivet i Island, — Isl. Copieb. 1857

(uden Nr.).

I behgl. Skrivelse af 9. Juli d. A. bar Hr. Stift-

amtm. hertil indberettet, at den den kongl. Kasse til-

horende O Lundo, der i Tidsrummet 1847—1857 har

været bortforpagtet for en aarlig Afgift af 71 Rd.,

efter at det sidste Aars Forpagtning var exspireret til
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indeværende Aars Fardag, er af Dem blevet foran- 1857.

lediget opraabt til Bortforpagtning ved en Auction den
^rSe^tb?

4. Juli d. A. alternativt paa 1 og 10 Aar, samt at

der ved samme blev budet i Afgift for Oen paa 1 Aar

15 Rd., og paa 10 Aar 35 Rd. aarligén. Og har Do

derhos udbedet Dem Ministeriets Approbation paa, at

De har foretrukket det gjorte Bud 15 Rd. for et Aar

til Fardag 1858, navnlig af den Grund, at De havde
#

erfaret, at Oen for indeværende Aar agtedes afbenyttet

10 Græsgang for en Faarellok, der har gjennemgaaet

Skabcuren, idet De har antaget, at Tnsulariseringen af

de Uelbredede Faar lettest vilde kunne overvinde- den

altfor hyppige og store Mistillid, som finder Sted med

Hensyn til Skabcuren, ligesom ogsaa fordi De antager,

at det hoiere Bud, der kan ventes opnaaet for en 10-

aarig Forpagtning, let vil kunne overstige de 20 Rd.,

hvorpaa der for indeværende Aar renonceres ved An-

tagelsen af dette Bud.

I denne Anledning skulde man tjenstl. melde, at

der fra Ministeriets Side ikke haves Noget at erindre

imod den af Dem i ovennævnte Henseende trufne For-

anstaltning, hvorom De behgl. vilde underrette Land-

foged, Cancelliraad Finsen til Efterretning og Iagt-

tagelse ved Islands Jordebogskasse-Regnskab, men at

man iovrigt forventer, at De i betimelig Tid vil træffe

fornoden Foranstaltning til, at Oen for Fremtiden bliver

bortforpagtet paa heldigere Vilkaar for Statskassen,

l(*et man om Resultatet heraf imodeseer Deres nær-
mere Indberetning. — Justitsministeriet den 30. Sep-

tembr. 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 30. septbr

over Mand, ang. Foranstaltninger imod Skab-

sygdom paa Faarene. Kliavn den 30. Septembr.

1857 !

.
—

- isl. Copieb. 1857 (uden Nr.). — Islandsk:

OircuL 5. Novbr. 1857.

14*
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1857. Tffivndi um stjcSrnarmalefni Islands I, 192-208. Hirfeir I,

30. Septbr. 53—56. — Jevni". tø6i)61f. X, 1~4.

• Efter at Ur. Stiftamtmanden under 13. i f. M.

havde til Justitsministeriet indberettet hvad der til den

Tid var passeret i den for Althinget indbragte Sag om

Faareskabet- i Sonderamtet paa Tsland, har De end-

videre i behgl. Skrivelse af 21. i s. M., efter at Sagens

Behandling var tilendebragt i Althinget, meddeelt, at

det al* Althinget vedtagne Lovforslag 1 blandt Andet

gaaer ud paa: at i de 4 Sysseler, Arnes, Kjose og

Gullbringa samt Borgarfjord, skulle alle Faar, syge og

sunde, nedslagtes inden 31. Decbr. næstk., med Und-

tagelse af nogle Moderfaar og Gimmerlam, hvis Antal

tilsammen ikke maatte overstige 100 Stkr. for en Gaard,

og saaledes, at Faarene i det ommeldte Antal maae

beholdes, hvad enten de ere syge eller sunde
t
men

Gimmerlammene kun forsaavidt de ere sunde; — at

der for det Tab, som lides ved Nedslagtningen, gives

en Erstatning af 9000 Rd.; — at hvis Sygdommen til

næste Efteraar ikke skulde være aldeles udryddet,

skulle alle Faar uden Undtagelse dræbes, forsaavidt

Sygdommen ikke til den Tid skulde have udbredt sig

til flere Herreder, eller rundt omkring i Nord-, Ost-

og Vestamtet, — og at, naar saadan almindelig Ned-

slagtning har fundet Sted, skulle Faareeierne i de Di-

strikter, hvor Sygdommen ikke har været, være plig-

tige at sælge for den Pris, som fastsættes ved den fra

Medio Mai 1859 til samme Tid 1860 gjældende Capi-

telstaxt, saa mange Malkefaar, hver i Forhold til det

Antal, han eier, at hver Faareeier, for hvem Krea-

') Althingets Lovforslag er trykt paa Islandsk : a) Rærskilt

i Islands Bogtrykkeri 1857 tilligemed nogle dermed i For-

bindelse staaende Aktstykker, 12 Sider i 8™. b) i Tio-

indi Ira aljnngi fslendfnga 1857, S. 1013-1019 CMotiver

S. 1019— 1023; Minoritetens Lovforslag sst. S. 1023—

1020). — c) Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I, 192— •

199 Anmærkn.
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turerne ere nedslagtede, erholder Halvdelen af det 1857.

Antal Malke la ar, han, efter hans Opgivende til den 30. Septbr.

oeconomiske Tabel i Aaret 1856, har været i Besid-

1 "delse af. - / <
:<- : f> ;

^'v^...

:

?
/^^v. '•/-"•.:.; ~,

Hr. Stiftamt in. har derhos udtalt den Anskuelse,

at det vilde være utiIraadeligt, at gaae ind paa Al-

thingets foranforte Indstillinger, der, hvis de bleve tagne

til Folge, vilde fore til, at Indbyggernes vigtigste Næ-
ringsvei i de ovennævnte Distrikter i Sonderaintet vilde

for lang Tid blive saa at sige ganske odelagt.

Denne Anskuelse kan Ministeriet ikke andet end

dele, og det saa meget mere, som man savner Oplys-

ning om, hvilket Omfang Sygdommen for Tiden har i

Sonderaintet, og den fra Dyrlægerne indkomne Er-

klæring gaaer ud paa, at Sygdommen ikke antages at

have noget ondartet Præg, samt at der er det bedste

Haab om, at den kan blive standset, saafremt en al-

vorlig Indgriben i diætetisk og curativ Henseende tinder

Sted, hvad Erfaringen ogsaa allerede har bekræftet,

idet Sygdommen er bleven helbredet paa mange Steder,

hvor tilborlig Omhu ved dens Behandling og Dyrenes

Kogt er bleven udviist, hvortil endnu kommer, at man
ikke har tilforladelig Efterretning om, hvorvidt de andre

Amter i Virkeligheden i dette Oieblik maatte være

uberorte af Sygdommen, ligesom man i ethvert Fald

ikke har nogen Vished for, at dette vil være Tilfældet

paa den Tid, da den af Althinget foreslaaede Foran-

staltning skulde iværksættes i de forommeldte Sysseler

i Sonderaintet.

Da det nu vil være nodvendigt, at alle de herhen-

hørende Omstændigheder blive tagne under noie Over-

vielse, forend Beslutning tages om, hvilke Foranstalt-

: "inger der fremdeles ville være at foretage til Syg-
' dommens Standsning og Udryddelse, seer Ministeriet

[

S1g ikke i Stand til at give detaillerede Forskrifter i

Saa henseende ; men da Hr. Stiftamtmanden ved de af

Dem foretagne Reiser til de ovennævnte Sysseler vil
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1857. have havt Leilighed til at undersoge Forholdene og

Seplbr. gjore Dem nbie bekjendt med, hvorledes Tilstanden
ra^^* sammesteds i Virkeligheden er, maa Ministeriet, i For-

ventning af allerhoieste Approbation, idet der i den

korte Tid, der er forloben siden Althingets Lovforslag

kom Ministeriet tilhænde, ikke har været Leilighed til

at forelægge Sagen for Hans Majestæt Kongen, der for

Tiden befinder sig paa en Reise i Provindserne, have

Dem bemyndiget til, efter de stedfindende Omstændig-

heder samt efter Overlæg med de veterinaire Læger i

Island, at træfie alle de Foranstaltninger, som maatte

tindes hensigtsmæssige til det nævnte Oiemeds Op-

naaelse, og navnlig til at tage Bestemmelse om, hvorvidt

og i hvilket Omfang Nedslagtning af de syge og mis-

tænkte Faar bor linde Sted, eller om Curforsog bor

anstilles, hvorved det da strengt vil være at paasee,

at de syge Faar holdes aldeles afsondrede fra de sunde,
v

indtil de ere fuldkommen helbredede.

Idet Ministeriet derhos, ligeledes i Forventning af

allerhoieste Approbation, herved bifalder de af Hr. Stift-

amtm. med Althingets dertil erhvervede Samtykke ud-

givne provisoriske Bestemmelser angaaende Rensning og

Opbygning af Faarehuse, med flere andre Forholds-

regler, sigtende til Sygdommens Udryddelse, 'undlader

man ikke at tilfoie, at det i disse bor skarpere udtales,

at Syssels- og Repscomiteerne bor fore streng Control

med, at de Forskrifter, som udgives angaaende Syg-

dommens Behandling, blive noie efterlevede, samt paa-

see, at de fornodne Lægemidler haves tilstede. Lige-

ledes bor det, i Lighed med den i Althingets Forslag

§ 13 indeholdte Bestemmelse, paalægges Repscomiteerne,

med visse Mellemrum at undersoge Tilstanden og derom

gjore indberetning til Sysselcomiteerne, og da det uden-

tvivl maa antages, at Vanrogt og Fodermangel ere i

en væsentlig Grad medvirkende Aarsager til Sygdom-

men, bor det endelig paalægges Repscomiteerne,. i de
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Indberetninger, som de efter § 6 have at indgive om 1857.

Bondernes oeeonomiske Forfatning, tillige at afgive 30. Septbr.

deres Skjon om, livorniange Faar enhver Bonde vil
~-*^* >^—

"

kunne holde Vinteren over, i Forhold til hans Foder-

forraad, Folkehold og Staldrum, saaledes, at de kunne

blive forsvarligen lodrede og passede, og bor Syssel-

comltéerne dernæst i Analogi med Althingets Forslag i

§11 ved sin Kjendelse afgjore Sporgsmaalet, hvorefter

Repscomitéerne bor tilholde Eierne at rette sig efter

den afgivne Kjendelse og gjore Indberetning om, hvor-

vidt samme er efterkommet-.

Da det iovrigt ingenlunde er tilstrækkeligt, at de

Foranstaltninger, som paabydes til Sygdommens Ud- '

ryddelse, ere i og for sig hensigtsmæssige, men det

ikke mindre kommer an paa, at de kraftigen gjennem-

fores, tor Ministeriet gjore Regning paa, at Indbyggerne,

i Erkjendelse af, at det omhandlede Anliggende er en

Velfærdssag for dem og Landet, ville af al Magt un-

derstotte Autoriteterne i deres Bestræbelser for at

bringe Sagen til det foronskede Resultat, i hvilken Hen-

seende det maatte ansees for heldigt, om der, saaledes

som af Hr. Stiftamtm. antydet, vilde danne sig flere

private Foreninger med det omhandlede Formaal.

Idet Ministeriet holder sig aldeles forvisset om,

at Hr. Stiftamtm. med uformindsket Iver og Interesse

vil fremdeles virke for denne Sags heldige Gjennem-

lorelse, imodeseer man med Postskibet tilbage Deres

nærmere Indberetning om de Foranstaltninger, som til

den Tid maatte være trufne, saavel som om Tilstanden

i det Hele.

Slutteligen undlader man ikke at tilfoie, at man

under Dags Dato har tilstillet Amtmanden over Vester-

Amtet samt over Nord- og Ostamtet Gjenparter af

denne Skrivelse, og derhos paalagt dem at træffe

de Foranstaltninger, som de maatte finde hensigts-

mæssige til Forebyggelse af Sygdommens Indtrængen
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1857. og Udbredelse i de dem betroede Amter. — Justits-

jTls^br røtøtetwst den 30. Septembr. 1857 1
.

7. oktbr. Indenrigsministeriets Bekjondtgjorelsc ang.

Maal- og Vægtredskaber. Khayn den 7. Oktobr.

1857. — Udgiven afIndenrigsministeren (Knager) ifølge kgl.

Resol. 18. Septbr. s. A., men anføres ikke som publiceret i Island.

Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4*°. Depart. Tid. 1857,

S. 981 . Algreen-Ussings Samling -af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1857, S. 268-269.

Bekjendtgjorelse angaaende Forandring i Hen-

seende til forskjellige at' de fra, Justeerkammeret ud-

gaaende Maal- og Vægtredskaber.

Paa Ministeriets derom nedlagte allerund. Fore-

stilling har Hans Majestæt Kongen under 18. f. M.

allern. tilladt

:

1) at Skippundsbismerens Construction forandres

saaledes, at Vægtloddet for denne bliver det samme,

som Loddet for 15 Lispunds-Bismeren

;

2) at Justeerkammeret herefter skal være forsynet

med 20, 10 og 5 Punds Jernlodder, men ophore med

at sælge 25 Punds Jernlodder, 4
/io og 3

/io Punds Mes-

singlodder, og stemple det fornodne Antal V« Punds

Lodder med Mærket 5
/io Pund;

3) at der indfores Vægtlodder af conisk Form

istedetfor de nu brugte firkantede;

4) at Justeerkanunerets Normalmaal paa . 136 og

120 Potter forandres saaledes, at Vandoverfladen, der

nu er 176 Qvadrattommer, indskrænkes til 14 Qvadrat-

') Under samme Dalum ere Skrivelser afgaaede fra Justits-

ministeriet til begge Amtmændene, hvorved dem tilsendes

Gjenparter af den foregaaende Skrivelse, med tilfolet An-

modning om, »at træffe de Foranstaltninger, som maatte

findes hensigtsmæssige til Forebyggelse af Sygdommens
Indtrængen og Udbredelse i det Dem betroede Amt». —
Isl. Copieb. sst.

,
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tommer; at Normalmaalet paa. 8 Potter gives en lig- 1857.

nende Forandring, og at der anskaffes et Nonnalniaal ^QktbT
af Kobber paa 72 Potter af tilsvarende Form

;

at Justeerkammeret bemyndiges til at holde Ud-

salg af Alener, bestaaende af et trukket Messingror

med Træhaandtag, samt

6) at Justeerkammeret ligeledes bemyndiges til at

holde Udsalg af Husholdningsbismere i forskjellige

Storrelser, forsynede med fast Skaal og Krog, samt

med en Inddeling, der tillader at veie Underafdelinger

af LocK '„-- V
Hvilken allerh. Resolution herved bringes til of-

fentlig Kundskab. — Indenrigsministeriet den 7. Oktobr.

1857.

Circulaire fra Stiftamtmanden over Island til Novbr.

Sysselmændene i Sonder-Amtet, ang. Behandling af

Faareskabssagen. Islands Stiftamtshus i Reykjavik

den 5. Novembr. 1857. Islandsk: i Tidsskriftet

Hirbir 1, 61-64.

Meb bréfi f>essu sendi eg ybur, hérra syslumaour,

eptirrit af drskurbi stjoinarinnar, dags. 30. Septbrm.,

lim fjårklå&a J)ann, sem mi fer um land J^etta, og eigio

|)ér ab birta J)ab syslubuum ybar, og jafnframt sendi eg

ybur »stiitta og slciljanlega lystngufjdrlcld&ans og me b-

ferbarinnar a lionum, s am da af dyrakeknunum
C. Jensen, J. Th. H a nsteen og T(eiti) F i n n b o g a -

syn i« til utbytingar, eptir |)vi sem ybur |>ykir beztvib

eiga, og enn fremur fyrirmynd til skyrslu, er senda

skal ollum hreppanefndum, til |>ess ab ]>eir lagi eptir

henni skyrslur sinar.

Meb J)vi J)a stj6rnin hefir ur |>vi skorib, hvernig ab

skuli farib i mali ]>essu, verbur hver og einn, er ast

hefir a (ettjorbu sinni, og sem })vi vi 1 1 vinna ab * lieill

hennar, hvernig svo sem hann sjalfur Utur a mal [>etta,

ab leitast vib meb ollu m6ti ab leggja fram allt sem i
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1857. hans valdi stendur, til ]>ess ab bélpå malinu I |>a stefnu,

5. Novbr. sem å er bent, Jmnnig, ab J)ab fai gut) afdrift EF allir

vilja styrkja mig i yi&ieitni minni \ måli |)essu, sem er

svo mikilsvarbandi fyrir land allt, meb gobum vilja, og

an [>ess ab kveinka ser vio omaka, or og sannfærour

uin ab årångurinu verbur gobur, 'en an [)Vilikrar aft-

stobar verbur eugu til vegar komib. Eg get sjalfur

lofab |)vi, ab eg skal hafa vibleitnina, og eigi horfa i

neina fyrirhoi'n, og gæti eg eitthvert gagn gjort, live

nær sem er i vetur, einliverstabar, meb |)vi ab koma

sjålfur, skal eg vissulega koma, undireins og mer er

gjort abvart um |)ab.

Eg vonast |>ess fastlega, ab askorun un'n til sam-

t)egua minna eigi verbi arangurslaus i svo arlbandi inali,

er [>å alJa varbar, og J)ab J)vi freraur, sem hver og einn

hlytur ab sja, ab heill alls landsins, og Jmnnig Hka

. hvers einstaks, er komin undir afdrifum J)ess.

Til })ess ab rabstafanir j)ær, sem gjorbar eru, geti

orbib rækilega framkvæmdar og nakvæmt eptirlit haft,

vonast eg |)ess, ab hinir helztu menn i hrepp hverjum

bjobist til [>ess af frjalsum vilja, ab ganga \ nefnd, og

eigib })ér |>a, herra syslumabur, ab gefa nefndum ^essum

svo mikib vald, sem naubsyn krefur, og erindisbref
;
[wi

ab af })eini einum verbur vib nokkrum framkvæmdum

buizt, sem af frjalsum vilja og åhuga a hinu goba mal-

efninu tekst å hendur slikan starfa. Nefndirnar eiga

ab senda syslumanni å manubi hverjum skyrslu um

framkvæmdir sinar, en syslumabur skal aptur senda

amtmanni eina skyrslu fyrir alla sysluna. Beri eitt-

hvert vandamal ab hondum, er hreppsnefndunum heimilt

ab leita beint til min, til ab fa sem fljotast tir J)vi

skorib. Eg vonast {)ess, ab {)ér, lierra syslumabur,

allir prestar syslunnar og hreppstjorar leggi alla aliib

å, ab nefndir pessar komist å svo fljott sem aubib er,

og |>ab skal vera mor sonn glebi å siban ab stybja ab

})vi, ab {)eim mftnmuij verbi s6mi syndur, sem fremår

obrum syna bafi i verkinu, ab beir hafa ahugaii uuilinu,
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J>egar pessar nefndir eru stofnabar, J)å leggja [>ær 1857.

nefndir nibur starfa sinn, er eg skipabi fyrir uin i breti 5. Novbr.

nuim dags. 14. dag Septenibermanabar (28. ågust i

Borgarfirbi). Synishorn J)au, er meb breii Jjessu t'ylgja,

skulu hreppanefndir [jegar fylla, og senda [>egar aptur

tafarlaust syslunefndinni, en syslunefndin kvebur jrvinæst

å um, hversu mikinn fénab hver fjåreigandi getur haldib

veturinn tit, sokum heybirgba,. fjårhiisa og mannafla,

og skal l>ann lirskurb senda hlutabeigandi hreppanefhdum,

en })ær birta hann aptur ollum fjareigendum ;
syslu-

nefndin skal og senda dyralækni |>eim 3
sem i syslunni

er, eptirrit af ^essum urskur&i sinum. J>egar allt^etta

er komib i kn'ng, er [)ab inniieg bæn min til ailra bu-

anda, ab |)eir, hver um sig, fækki saubfe sinu, eptir Jrvi

se in syslunefndin kvebur a um, og ab [)eir vib fækk-

unina einkum haft ))ab fyrir augum, ab halda am og

gemlingum, og hinum beztu hriitum, eptir |rvi sem fyeit

juirfa \rk marga til, en å hinn boginn skal skcra hitt

féb [)annig, ab fyrst og frem s t skal skera hib sjiika, og

l>vinæst J)ab, sem virbast mætti veikast fyrir og hib

elzta af geldféna&i. Ef klåbi kæmi upp i \m, sem eptir

er og til lifs er ætlab, eba eitthvab af \M væri klab-

sjukt, \)ix skal J)egar skyra hreppsnefndinni og dyra-

lækninum fra \m ; hib sjiika skal J)egar greina fra hinu

heilbrigba, og setja i hus ser, og hafa vib Jækiiingar;

og skal l>a naubsynlegar rabstafanir gjora, eptir [>vi sem

dyralæknir skipar fyrir, til ab stemma stiga fyrir l)vi,

ab sykin breibist lit. par sem ekkert hus er til, er

hinum klåbsjuku kindum verbi haldib litaf fyrir sig, å

nieban å læktungunum stendur, skal skera J>ær J)egar;

l>vi ab Jmb må meb engu moti leyfa, ab sjiikar kindur

saman vib heilbrigbar. Dyralæknirinn mun mi ferb- „

ast um sysluna, en ab Jrvi biinu sezt hann J>ar ab å

einhverjum bæ, og skal syslumabur skyra syslubiium

fra, hvar absetur hans so; skal hann .i allan hått ab-

stoba s^slubiia, en i hvert skipti og [>eir vilja neyta

abstobar hans, verba J)eif ab låta hann fa fararskjota,
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1857. bæbi ab heiman og heim aptur. Dyralæknirinn hefir og .

5. Novbr. f ullt vald til ab' skipa fyrir um |m&, er honum kann

ab l^ykja bagfellt uni abbiinab Ijårins, og skal hver

og einn hlyba honiun i j>vl, og kvarti hann undan |)vi,

ab honum eigi se hlydt, eigib \)br, herra syslumabur, og

somuleibis hreppstjérarnir })ogar i stab ab neyba menn

til lilybni. Hreppanefndirnar skulu hafa nåkvæmar gætur

a |>vi, hver i sinum hrepp, ab hreppsbuar fari vandlega

eptir |>vi, sem }>eim er bobib i j>essu ef'ni ; einnig skttlu

t>ær, ef j)orf krefur, leggja hreppsbuum råb og abstoba

J)å, en hreppsbuar skulu hlyba Jjeim i J)eim efnum, og

liggja å syslumanni og hreppstjorum hinar somu skyldur

vib hreppanefndirnar, ef j)eim er ohlybni synd, eins og

vib dyralæknana; eins og åbur er sagt. Loksins bæti

eg \>vi vib, ab eins og eg get buizt vib happsælum af-

drifum J)essa måls ni eb J)vi einu méti, ab al lir leggist

å eitt ineb mor, j)annig vonast eg l)ess, ab |)6r, herra

syslumabur, prestar, hreppstjorar og helztu menn sysl-

un nar, vilib leggja alla aliib å, ab koma upp felogum,

er hafa skulu Jmb i ollu fyrir mark sitt og mib, ab ab-

stoba mig i [)vi, ab målib fåi happasæl afdrif. Lyf |mu,

er å J>arf ab halda, eptir [>vi sem mi stendur åtimum,

låst i lyfjabubinni, og auk l>oss eru råbstafanir gjorbar

til \iess, ab nægileg lyf sen )>ar fraravegis. jjétta bref

mitt eigib j)er, herra syslumabur, ab birta J)egar syslu-

biium ybar. — Islands stiptamtshusi 5. Novbr. 1857.

[Schømaj.

Skyrsla frå hreppsnefndinni i (N. N.) hreppi um

lolkshald, peningsfjblda, heyfaung og heilbrigbisåstand

saubf'jårins i (N. N.) månubi 185 .
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1857. Kongelig Resolution ang. Understottelse for

11. Novbr. Landbrugs-Elever. Jægerspriis den 11. Novbr. 1857.

— Isl. Forest. og Resol. Prot. 1857, Nr. 41. — 1 Forestilling

9. Novbr. foredrager Justitsministeren (Simony) Andragender

Ira (vende Islændere, nemlig Frederik Fjeldsted og Friobjorn

Bjiirnsson, om at bevirkes Understottelse til i den tilstundende

Vinter at deeltage i Undervisningen paa et Agerdyrknings-

Institut, navnlig Skaarupgaard ved Aarhus, for der at erholde

det fornødne theoretiske Kjendskab til Agerbruget, efter at de

Begge, den Forstnævnte i een og den Sidstnævnte i to Som-

mere, have hos Proprietair Leth til Tanderup sogt at uddanne

sig i det praktiske Landvæsen. — Begge havde meget gode

Anbefalinger, og med Hensyn til Friobjorn Bjbrnsson be-

mærkedes, at »det er hans Agt, paa den Gaard i sin Fode-

Egn, hvorom lian har erholdt Lofte, vid sin Hjemkomst til

næstkommende Foraar, at oprette et lille Agerdyrknings-Institut,

hvorfor det vil være ham af stcirste Vigtighed, at indsamle de

i saa Henseende fornødne theoretiske Kundskaber i Landbo-

faget »

.

Efter at have brevvexlet med Landhusholdningsselskabet,

indstiller Ministeriet, at de nævnte Ansogere

»allernaad. maatte bevilges en Understottelse af

150 Rd. hver af Renterne af den ved allerh. Resol.

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island». *
. . :

|
Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Jægerspris den 11. No-

vembr. 1857.

i7. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stifkintinanden

over Island, ang. Andragende om Salg af Jorderne

paa Vestmannoerne. Khavn den 17. Novembr.

1857. — Afskrift efter Originalen i Stiftamts-Archivet i

Island. Isl. Copieb. 1857 (uden Nr.). — Islandsk: Tio.

um stj6rnarmålefni Islands I, 203

Hr. Stiftamtm. har med behgl. Skrivelse af 31.

Marts d. A. indsendt en allerund. Ansøgning fra Fæ-

sterne paa det kgl. Jordegods paa Vestmanno, hvori
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anholde om at erholde Selveiendom, eller ialtfald

Arvefæste, paa deres Fæstejorder med Tilliggende.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at meddele Ør. Stii'tamtm. til behagelig Efterretning

og Bckjendtgjorelse for Ansogerne, at Ministeriet efter

de Principer, som Regjeringen i de senere Aar har

fulgt ved Afgjorclscn af lignende Sporgsmaale, ikke

linder sig foranlediget til at indlade sig paa bemeldte

Andragende. - Justitsministeriet den 17. Novbr. 1857.

1857.

17. Novbr

Justitsministeriets Slaivolso til Stiftamtmanden 21. Novbr

over Island, ang. Udbetaling til Amtmand Melsted,

som Commissarius ved Aithinget. Khrø don

21. Novembr. 1857\ — M. Copiéb, 1857 (WenNr.J.

I behgl. Skrivelse af 25; August sidsti. har Btr,

Stil'tamtm. anholdt om Ministeriets Approbation paa,

at De af Islands Jordebogskasse har beordret udbetalt

til Amtmand Melsted som kgl. Conmiissarius ved Ai-

thinget et Belob af 300 Rd., foruden de ham ved Mi-

nisteriets Skrivelse af 20. Mai d. A. tilstaaede 1000 Rd.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele til behagelig Efterretning og Foranstaltning,

at, ligesom Ministeriet approberer den skete Udbetaling

af fornævnte 300 Rd., der vil være at opfore blandt

de (ivrige Udgifter i Anledning af Aithinget, saaledes

bar man ogsaa tilladt, at Amtmand Melsted maa er-

holde de med hans Reiser til og fra Aithinget i afvigte

Sommer forbundne Omkostninger godtgjorte af samme

Conto efter indsendt Regning, i hvilken Henseende

Amtmand- Melsted herfra er tilskrevet det Foniodne.

—

Justitsministeriet den 21. Novembr. 1857.

Justitsministeriets Skrivelse' til Amtmanden 25. Novbr,

over Islands Vesteramt; ang. Transport -Omkost-

) see Justitsmin. Skriv. 16. Febr. 1801.
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1857. ninger for en Sindssvag. Khavn den 25. Novbr.

25. Novbr. 1857. — Isl. Copieb. 1857 (uden Nr.).

Ved «it afgive Besvarelse til anden Erindringspost

til Islands Vesta nits Repartitionsfonds Regnskab Tor

Aaret 1854 har Ur. Aintm. anholdt om, at de til den

sindssvage Johan Johnsens Underholdning i Reykjavik,

Transport derfra til Flato, samt videre til Stykkesholm

m. v.,. af Fonden i sin Tid foreskudte 30 Rd. 44 Sk.

definitivt maatte passere til Udgift i Repartitionsfonds-

Regnskabet for 1855.

At Ministeriet i Anledning heraf, efter de tilstede-

værende Omstændigheder tillader, at ovennævnte BelOb

af 30. Rd. 44 Sk. er opfort til endelig Udgift i Vest-

amtets Repartitionsfonds Regnskab for sidstnævnte Aar,

det meddeles herved tjenstl. Ur. Amtm. til behagelig

Efterretning og videre Foranstaltning. — Justitsmini-

steriet den 25. Novembr. 1857.

26. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for

Monarchiets fælles indre Anliggender, angaaende

Andragende om Telegraph-Anlæg over Island til

Amerika. Khavn den 2 G. Novembr. 1857. —
Isl. Copieb. 1857 (uden Nr.).

I Anledning af et af et fransk Handelshus i Lon-

don, Dhrr. Charles Devaux & Co., indgivet Andragende

om Ooncession til Oprettelsen af en telegraphisk For-

bindelse imellem Europa og Nordamerika over Færoerne,

Island og Gronland, har Ministeriet for Monarchiets

fælles indre Anliggender i behgl. Skrivelse af 14. d. M.,

næst at bemærke, at dette Anliggende, og navnlig

Meddelelsen af den eventuelle Concession, formentlig

rettest henhorer under Sammes Ressort, udbedt sig

Justitsministeriets Yttringer blandt Andet om, hvorvidt

den Amerikaneren Tal. P. Shaflner af Staten Kentucky

under 16. August 1854 meddelte Tilladelse til at an-
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lægge en lignende Telegraphlinie maatte van'e til Hinder 1857-.

far at indromme Dhir. Charles Devaux å Oo. den af 26. Novbr

dem ansogte Tilladelse, eller om ikke meget mere den

danske Regjering efter Indholdet af hine Concessioners

§ 10 nu maa betragtes som lost fra sin Forpligtelse

ligeoverfor Mr. Shaffner.

I Gjensvar herpaa undlader man ikke,' næst al

vedlægge en Gjenpart af den for Shaffner i sin Tid

udfærdigede Coneession, som efter Afbenyttelsen bedes

tilbagesandt, tjenstl. at meddele, at det efter Mini-

steriets Anskuelse maa ansees idetmindste for meget

tvivlsomt, om Regjeringen efter Indholdet af Conces-

sionens § 10, sammenholdt med § 3, i dette Oieblik

betragtes som lost fra sine Forpligtelser ligeoverfor

Mr. Shaffner, thi ikke blot indeholder den fdrstnævnte

§ ikke nogen udtrykkelig Bestemmelse om, at Conces-

sionen skal være forbrudt, naar Bevillingshaveren ikke

efter Forlobet af 3 Aar fra Concessiouens Datum har

godtgjort, at han paa Udforeisen af det ^feri ommeldte

Foretagende har anvendt idetmindste 100,000 Rd.,

nien det turde endogsaa etter den Maade, hvorpaa §'en

er affattet, være tvivlsomt, om det har været tilsigtet,

&t Undladelsen af Opfyldelsen af den omhandlede For-

pligtelse skulde have anden FOlge, end at Regjeringen

skulde kunne forlange, at Bevillingshaveren i dette Til-

fælde skulde contant deponere det omhandlede Belbb

til Sikkerhed for, at han vil fremme A ulæget med den

tornodne Kraft og Hurtighed, og naar han da undslog

sig derfor, være berettiget til at berove ham Conces-

.

sionen. — Mep selv under Forudsætning af, at Shaffner

paa Grund af den ommeldte Undladelse ikke kunde

gjore nogen Ret gjældende imod Regjeringen, turde det

i alt Fald være ubilligt, saa kort Tid efter at det i

Concessiouens § 10 bestemte Tidsrum af 3 Aar er ud-

lobet, uden videre at lade den i §
?

ens Slutning fore-

skrevne Folge indtræde, da det jo kan tænkes, at han

XVII. B. 15
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1857. ved utilregnelige Aarsager kunde have været forhindret

fra liidtil at opfylde den paatagne Forpligtelse.

lovrigt måa Justitsministeriet tillade sig at hen-

stille til velbemeldte Ministerium, om der ikke forinden

videre foretages maatte tindes Anledning til over Sagen

at indhente Erklæring fra Telegraphdirecteuren, der i

siu Tid paa Regjeringens Vegne har underhandlet med

Mr. Shaft'ner angaaende Concessionens Affattelse, og

som muligen ogsaa vilde være istand til at give Op-

lysning om, hvorvidt der af Shatlner maatte være fore-

tagne forberedende Skridt til det i Concessionen om-

handlede Foretagendes Fremme.

idet man derhos tor yttre Onske om, at blive gjort

\ bekjendt med Telegraphdirecteurens Erklæring forinden

Resolution i Sagen afgives, forbeholder Ministeriet sig

derefter at yttre sig nærmere med Hensyn til den af

Dhrr. Charles Devaux & Co. fremsatte Begjæring om

eventualiter^at erholde overdraget det til Telegraph-

anlæget fornodne Terrain paa Færoerne og Island,

hvorimod dette Sporgsmaal antages for Gronlands Ved-

kommende at henhore under Afgjorelse af Indenrigs-

ministeriet. — Justitsministeriet den 26. Novembr.

1857.

ii. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Opkrævning af Porto hos Adres-

sater i Island. Kkavn den II. Decbr. 1857.

—

Afskrift efter Originalen i Stiftamts-A rchivet i Island. Isl.

Copieb. 1857 (uden Nr.). —r Islandsk: TOindi nm stjérnar-

malefni Islands I, 204.

Efter at Brevvexling har fundet Sted mellem dette

Ministerium og Generalpostdirecteuren i Anledning af

det i Hr. Stiftamtmandens belig]. Skrivelse af 27. Mai

d. A. omhandlede Sporgsmaal, hvorledes det for Efter-

tiden vil være at forholde med Breve med paahvilende

Porto, der ere bestemte til Adressater paa Island,
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er det efter den Maade, hvc-rpaa Postvæsenet i Island 1857.

for Tiden er indrettet, anseet hensigtsmæssigt, at de ^
-,

De6br
Breve, som det herværende Postvæsen afsender til hvert

af de tre Amter i Island, tilstilles de respective Amt-

mænd, og at det overdrages disse Embedsmænd at

foranstalte den paa Brevene hvilende Porto indkasseret,

og derfor at aflægge behørig Rigtighed.

I Overeensstemmelse hermed skulde jeg derfor

tjenstl. have Hr. Stiftamtm. anmodet om, behgl. at

ville foranledige de Dem af Generalpostdirectoratet til

Adressater i det Dem betroede Amt tilstillede Breve

besørgede Vedkommende ihænde mod Erlæggelse af

den Brevene paahvilende Porto, for hvilken De der-

efter vil have at aflægge behorig Rigtighed til bemeldte

Generalpostdirectorat. — Justitsministeriet den 11. De-

cembr. 1857 ^

Justitsministeriets BelgeiHltgjorelse angaaende 1 4 . Decbr

Indforeisen af justeret Medicinalvægt til Brug

for Apothekerne i Kongeriget Danmark. Kliavn

den 14. Decembr. 1857. — Depart.Tid. 1858, s. 266-

270, med Motiver. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 321 — 322.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 27.

Mai d. A. allern. at resolvere, at Apothekerne i Konge-

riget Danmark ved Tilberedelse og Udsalg af Medica-

nienter, istedetfor den hidtil i Praxis brugelige Niirn-

berger-Vægt, skulle benytte en med den til enhver Tid

fældende almindelige Vægtfod stemmende justeret Me-

dicinalvægt, inddeelt paa den for denne Slags Vægt

særegne Maade, og saaledes, at et Medicinalpund sættes

ligt 12 Unzer eller 24 Lod.

) Under samme Datum ere Breve af samme Indhold afgaaede

til begge Amtmændene. Isl. Copieb. sst.

15*



228 Justitsmin; Bekg. ang. Medicinalvægt.

1857. Hvilket herved kxuidgjdrés til Efterretning og Tagt-

^ecbr ^gelsé * or Vedkommende; hvorhos dot, i Kraft af

den Ministeriet ved fornævnte alle ri i . Resolution givne

Bemyndigelse, fastsattes, at den nye justerede Medi-

. cinalvægt vil være at anvende fra 1. April næste Aar.

Det tilfoies, at et fuldstændigt Sæt Lodder fra 1.

Februar s. A. vil kunne erholdes paa Kjøbenhavns Ju-

steerkamnier for en Priis af 8 Ud., derunder indbe-

fattet Lodder under 1 Gran, eller med Kasse og Pincet

for ialt 10 Rd, — Justitsministeriet den 14. Decembr.

1857.

Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Udemigsiimri-

steriet, ang. Kjob af Lax i Island og Udforsel

til Udlandet. Khavn den 18. Decbiv 1857. —
Afskrift efter Originalen i Slift.aints-Archivet i Island. Islandsk

Copieb. 1857 (uden Nr.).

Med Hensyn til, at den danske Generalconsul i

Leith har udbedt sig nærmere Instruction meddeelt

angaaende det Svar, han påå Regeringens Vegne vil
i

have at afgive paa en Foresporgsel, som Handelshuset

John Ritchie & Co., har henvendt til ham, og som

gaaer ud paa at erholde Tilladelse til at sende Skibe

til Island, for sammesteds at indkjobe Lax og tilberede

denne paa Landets Kyster i særlige af dem i denne

Hensigt paa leiet eller kjobt Grund oprettede tempo-

ra i re Etablissementer, har Udenrigsministeriet i behgl.

Skrivelse af 11. April d. A. begjært Justitsministeriets

Yttringer i bemeldte Henseende meddeelt.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke, efter om

Sagen at have indhentet Erklæringer fra Amtmændene

i Island, til behgl. Efterretning tjen sti. at melde, at

der efter den islandske Handelslov af 15. April 1854

ikke er Noget til Hinder for, at fremmede Staters

Undersaatter sende Skibe til Island for ifør at indkjobe

det ommeldte Produkt, men ligesom de efter samme

Lovs § 3 og Plakat 19. Mai s. A. ikke maa beseile
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Qflre Pladser end de autoriserede Handelssteder, saa-

ledes er det efter bestemmelsen i bemeldte §311111116,

ofr. Plakat 18. August 1786 § 4 og Forordn. 13. Juni

1787 § 2, dem heller ikke tilladt at opfore temporaire

Etablissementer i Island, for der at tilforhandle sig

eller tilberede det ovennævnte Produkt.

Naar Fremmede altsaa buske, at indhandle Lax i

Island, maae de, under iagttagelsen af de lovbestemte

Betingelser for Landets Besejling paa de autoriserede

Handelssteder, der ligge i Nærheden af de Elve, der

frembyde Laxefangsten, eller i Kjobstaden Reykjavik,

enten kjobc Laxen fra, Skibet, eller tilforhandle sig

samme gjennem de faste Handlende paa Stedet. Der-

imod kunne Fremmede, ved at nedsætte sig paa et af

de autoriserede Handelssteder i Island, og der vinde

Borgerskab paa Handel, overeensstemmende med An-

ordningen af 17. Novbr. 1780 § 6—8 (ofr. § 11) og

Plakat 28. Decembr. 1836 § 2, blive berettiget til at

oleeltage i Kysthandelen paa Island under de i Plakat

19. Mai 1854 foreskrevne Vilkaar, og saaledes have

Adgang til at indkjbbe Lax paa Kysten og tilberede

c'en i temporaire Etablissementer.

I Forbindelse med det Foranforte skulde jeg iov-

rigt ikke undlade at tilfoie, at Ministeriet har fra Au-
- • *

toriteterne i Island modtaget Indberetning om, at for- s

nævnte Handelshus, uden at oppebie S*ar paa den

°venna)vnte Forespbrgsel, har allerede tidlig i afvigte

^oraar sendt et Skib til Island og med dette anlobet

e n ikke autoriseret Havn i Myra Syssel i Vesteramtet,

hvorefter det har paa en Gaard i Nærheden ladet op-

tøre et 15 Alen langt og 7 Alen bredt Skur, og be-

nyttet samme til Indsamling af Lax og sammes Til-

ledning til Udforsel.

Da nu dette Foretagende er stridende mod de

tøranfurte Lovbestemmelser, skulde jeg tjenstl. anmode

Udenrigsministeriet om, behgl. at ville foranledige, at
^ev tilkjendegives . bemeldte Handelshus, der i en hertil



230 Justitsmin. Skriv. ang. Udfbrsel af-Lax.

1857. gjennem Stiftamtmanden i Island indsendt Revers har

r^rTT^T'""' underkastet sig Justitsministeriets Bestemmelse i denne
18. Decbr. to

Henseende, at samme i Henhold til Loven af 15. April

1854 § 9 vil for den saaledes begaaede Lovovertræ-

delse have til vedkommende Fattigkasse i Island at

erlægge en Mulkt, hvis Storrelse efter Omstændighederne

bestemmes til 20 Rd. R. M., og tor man derhos lige

tjenstl. anholde om, at der maa blive tillagt den

danske Generalconsul i Leith fornoden Ordre til Be-

lobets Modtagelse. — Justitsministeriet den 18. Decbr.

1857 K

23. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Generalprocu-

reuren, ang-. SpOrgsmaalet om Loves Udvidelse til

Island. Khavn den 23. Decbr. 1857. — isi. Copieb.

1857 (.uden Nr.j.

Som det af vedlagte, af det islandske Althing

under 3. August 1 55 afgivne allerunderd. Betænkning

behgl. vil erfares, blev der af bemeldte Thing andraget

paa, at Thronfolgeloven af 31. Juli 1853 og Loven af

10. Februar 1854 om Forandring i Montbenævnelsen,

hvilke Love, paa Grund af deres almindelige Charakteer,

uden særlig Udvidelse og uden vedfoiet Oversættelse

allerede tidligere vare blevne opsendte til Publication,

maatte blive thinglæste paa Islandsk, og at sidstnævnte

Lov tillige maatte blive særligt udvidet med nogle ube-

tydelige Moditicationer. I Anledning heraf blev det

ved allern. Bekjendtgjorelse af 27. Mai d. A. tilkjende-

givet Althinget, at det, navnligen med Hensyn til, at

disse Love allerede forlængst maatte antages at være

publicerede paa Island, ikke var fundet • fornodent at

træffe videre Foranstaltning i bemeldte Henseende.

Det er imidlertid kommet under Overveielse, hvor-

ledes der for Fremtiden vil være at forholde med Hen-
—i /

') Ved Skrivelser af 18. Decbr. sendes hver af Amtmændene
Gjenpart af denne Skrivelse til Efterretning,!
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syn til saadanne almindelige Loves Anvendelse paa Island, 1857.

hvortil medfolgende Ira det sidstafholdte Althing nylig 23. Decbr.

indkomne Betænkning, angaaende Udvidelsen af nogle i

Aarene 1855 og 1856 udkomne almindelige Love, har

givet fornyet Anledning, idet deri blandt Andet er an-

draget paa, at Loven al" 2. April 1855 om Indkaldelse

af de gamle Rigsorter, og Lov af 8. Marts 1856, hvor-

ved det paalægges Hoiesteret at angive Grundene for

dens Domme, maae blive udvidede til Island. 1 denne

Henseende troer Miuisteriet at burde forudskikke 161-

gende Bemærkninger:

I Motiverne til Forordn, af 21. Decembr. 1831

(Collegialtid. for 1832, Pag. 258) er der med Hensyn

til Island skjelnet imellem 3 Slags Love, nemlig saa-

danne, som specielt ere emanerede for bemeldte Land,

almindelige Anordninger for Danmark, som allerede ved

deresEmanation ere bestemte til ogsaa at gjælde for Island,

og de for Danmark udgivne almindelige Love, som senere

kunde være at udvide derhen, enten med eller uden

Modifioation, efter at Øvrighederne vare horte om deres

Anvendelighed. — Med Hensyn, til Fremgangsmaaden

ved de sidstnævnte Loves Udvidelse indeholder Forordn.

21. Decbr. 1831 de nærmere Regler, men angaaende

de to andre Klasser af Love, er det paa fornævnte

Sted i Collegialtidenden bemærket, at samme strax

skulle oversættes paa Islandsk og saaledes særligen

udkomme. Dette er siden den Tid ogsaa blevet iagt-

taget med Hensyn til de specielle islandske Love,

hvorimod saadanne Love, som ifolge deres almindelige

^udhold ansaaes gjældende ogsaa for Island, fremdeles

e *ter 1831 ere blevne opsendte dertil til Efterlevelse,

uden at være ledsagede af nogen Oversættelse. Dette

e* saaledes f. Ex. Tilfældet med Stænderforordningen

%J 15. Mai
,
1834, medens derimod Anordn. 28. Mai 1831

olev oversat, og publiceret paa Islandsk. — Ligeledes

9Ve flere Lovbud om Qvara.nt.ainevæsenet, Medicinal-

taxten m. v. saaledes opsendte.. Heller ikke ere Traktater
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1857. og Odnyentioner, selv om deri indeholdes Bestemmel-

23. Decbr. ser, der specielt vedkomme Island, nogensinde blevne
~v~w

- oversatte, hvorhos det ved Resol. af 27. Marts 1835

udtrykkelig blev bestemt, at de almindelige Conven-

tioner, der indgaaes med andre Stater om Afdrags-

rettens Ophævelse, skulle være anvendelige paa Island,

uden at behove ved specielle Bestemmelser at gjbres

gjældonde sammesteds. Om egentlige linantsielle Love

var der under den tidligere Regjeringsform ikke Sporgs-

'

.
maal, men de Bekjendtgjorelser, som derom udgik fra

Finantsbestyrelsen, saasom om den svævende Stats-

gjæld, om Myntvæsenet m. v., bleve, ligesom cte for-

ommeldte almindelige Love, opsendte til Island uden

at være oversatte paa Islandsk. —v

Hvad de criminelle

Love angaaer, da bleve de ligesom andre for Danmark

udgivne almindelige Love, endnu efter 1831 udvidede

til Island paa den i Forordn. 21. Decbr. 1831 fore-

skrevne Maade, indtil Forordn. 24. Januar 1838 § 7

bestemte, at de danske Straffelove i Almindelighed

skulde være skældende paa Island. Fra den Tid bleve

disse Love opsendte til Island til Efterlevelse og Pu-

blieation uden nogen Oversættelse , indtil det ved et

Hoiesteretspræjudicat af 9. Decbr. 1842 blev afgjort,

at de ikke vare gjældende for Island, naar de ikke

vare der thinglæste i islandsk Oversættelse.

Ved Althingets Oprettelse foregik der med Hensyn

til Island - Lovgivning den Forandring, at de Love,

som specielt vedkomme Island, ikke mere skulle for-

/ handles af Ostifternes Stænder, men i det islandske

Althing, cfr. Forordn. 8. Marts 1843 § 1, hvorhos det

ved allerh. Resolution af 10. Novbr. s. A. blev bestemt,

at Sporgsmaal om Udvidelse af almindelige danske Love

skulle forelægges for Althinget, istedetfor at de For-

ordninger, hvorved Udvidelsen skete, bleve tidligere,

ligesom andre særlige islandske Lovbud, forelagte Ostift-

ernes Stænderforsamling (cfr. Forordn. 3. Febr. 1836).

Endelig blev det ved allerh. Bekjendtgjorelse af 21. Mai
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1847 § 7 udtalt, at Straffelovene, tbrsaavidt Island 1857.

vedkoinmor, ogsaa skulde hore under Althingets Virke- 23. Decbr.

kreds. Med Hensyn til saadanne almindelige Love,

som efter deres Indhold ogsaa omfatte Island, er der

derimod ved Althingets Oprettelse ingen Forandring

loregaaet. Dog ere nogle saadanne almindelige Love,

som antoges at være af storre praktisk Vigtighed, blevne

Althinget forelagte, og derefter specielt udvidede til

Island, tildeels med nogle Modificationer, som t. Ex.

Lov af 25. April 1850 om Ophævelse af Bekjendt-

gjorelser i den altonaiske Merkur, Lov af 29. Decbr.

s. A. om Anvendelse af forskjellige Arter Straffearbeide,

Lov 30. Juni s. A. om Anviisning af Gager m. m.,

Pensionslov og Loven om Embedsmænds Forpligtelse

til at sikkre deres Enker Overlevelsesreiite. — Der-

imod er dette ikke Tilfældet med nogle andre linant-

sielle Love, saasom Lovene om den svævende Stats-

gjæld, Myntlovene m. fl. — Da nu de almindelige linant-

sielle Love efter deu hidtilværende Ordning have været

undtagne fra Althingets Omraade, er der vel ingen

Tvivl om, at de allerede ved deres Emanation maa

ansees som gjældende For Island, og det samme maa

ogsaa antages om de Love, der angaae Institutioner,

som Island har tilfælles med Kongeriget, saasom Uni-

versitetet og Hoiesteret, eller som ere af et saa al-

mindeligt Indhold, at de omfatte hele Monarchiet, saa-

s°ni Thronfolgeloven, hvilket ogsaa udtrykkelig er er-

kendt i Althingets foranforte Betænkning af 3. Aug.

1855. Men ligesom Althinget ved Siden deraf, som

"tø bemærket, har udtalt det Onske, at Thronfolge-

loven maatte blive oversat paa Islandsk, og derefter

thinghæst i dette Sprog, samt at Lovene af 10. Febr.

1854, 2. April 1855 og 8. Marts 1856 maatte blive

specielt udvidede, saaledes maa Ministeriet være af •

den Formening, at, naar en almindelig Lov er af en

saadan Beskaffenhed, at dens Indhold maa antages at

interessere de islandske Indbyggere, og der saaledes er
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1857. den samme Grund til at bringe samme til almindelig

23, Decbr. Kundskab i Island, sum her i Landet, da bor dette

linde Sted paa en saadan Maade, at Hensigten dermed

opnaaes, men Saadant vil formentligen ikke tilstræk-

kelig kunne skee ved blot at opsende den danske Text,

men alene derved, at Loven oversættes og thinglæses

paa Islandsk. Dette synes ogsaa at stemme med den

i Indledningen til Forordn. 21. Decbr. 1831 tilkjende-

givne allerh. Villie og med det fornævnte lloiesterets-

præjudicat, hvorved det er afgjort, at »de senere end

Forordn. 21. Decbr. 1831 emanerede Love bor paa

den heri foreskrevne Maade være kundgjorte og læste

ved Retterne, for at kunne bringes til Anvendelse paa

Island«. Det er vel saa, at der sjelden vil blive

Sporgsmaal om Anvendelsen af de her omhandlede Love

ved Domstolene, men nogle af dem kunne dog faae

Indflydelse, paa Privates Rettigheder. Naar det saa-

ledes t. Ex. i Loven om den svævende Statsgjæld af

28. Marts 1855 er bestemt, at Umyndiges Midler for

Fremtiden kun kunne modtages til Forrentning i Stats-

kassen mod en Rente af 3 pCt.j da opstaaer det

Sporgsmaal, om denne Lov, der af Finantsministeriet

er erklæret uden videre gjældende for Island, kan,

uden at være thinglæst i islands-k Oversættelse, komme

til Anvendelse sammesteds, navnligen med Hensyn til, at

der ved Forordn. 18. Febr. 1847 § 12 er givet Udsigt

til, at de i Jordebogskassen indsatte Umyndiges Midler

ville blive forrentede med 3V2 pCt. For den Mening,

at de for Monarchiet udgivne almindelige Love skulle,

for at komme til Anvendelse paa Island, oversættes

paa Islandsk, taler ligeledes Analogien fra hvad der er

bestemt med Hensyn til Slesvig, Holsteen og Lauen-

borg, hvor disse Love publiceres ikke i det danske

Sprog, men enten alene i det tydske, eller saavel i

dette som i det danske, ligesom ogsaa den skadelige

Uvished, som nu ofte linder Sted med Hensyn til,

hvorvidt en saadan almindelig Lov er gjældende
, paa

*
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Island, eller ei, vilde ved en saadan Foranstaltning 1857.

hæves. o^T^T""""23. Decbr.
Da der imidlertid ere mange almindelige Love,

som ingen Anvendelse have paa Island, og det vilde

være meget byrdefuldt at besorge alle saadanne Love

oversatte, maatte det formentligen overlades til Althinget

at afgive Betamkning om, hvorvidt saadanne alminde-

lige Love, om hvis Anvendelighed for Island der kunde

være Tvivl, skulle oversættes, samt om, hvorledes der

skal forholdes, naar der i en Lov, som i Almindelighed

er uden Anvendelse paa Island, f. Ex. i Toldloven,

Finantsloven, Traktaterne, findes enkelte Bestemmelser,

som directe vedkomme Island.

Med disse Bemærkninger skulde Ministeriet, for-

inden en af Finantsministeriet angaaende det omhand-

lede Sporgsmaal begjært Betænkning afgives, tjenstl.

udbede sig Ur. Etatsraadens Yttringer over Sagen be-

hageligen meddelte og derved Bilagene tilbagesendte. —
Justitsministeriet den 23. Decembr. 1857.

Det islandske Departements Skrivelse til Ju- 29. Decbr.

ntitsii 1 i 11isteriets 1. Departement, ang. Terminen for

de islandske Regnskabers Afslutning. Khavn den

29. Deceillbr. 1857. — Isl. Copieb. 1857 CudenNr.).

Med Hensyn til det al' Indenrigsministeriet i den

her vedlagte Skrivelse af 23. Oktbr. sidsti. opkastede

Sporgsmaal, angaaende Tiden for Regnskabernes Af-

slutning, skulde man ikke uudlade for det islandske

departements Vedkommende tjenstligst at meddele

Folgende:

Hvad det islandske Jordebogskasse-Regnskab og

de specielle islandske Sysselregnskaber, saavelsom det

færoiske Jordebogskasse-Regnskab, angaaer, da er det

paalagt vedkommende Regnskabsførere at afslutte samme
4ep 31. Marts. Dette har imidlertid haft til Folge,

at der sædvanlig ved hvert Finantsaars Udgang har
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. 1857. henstaaet en Deel af nogle EmBédsmænds Gager uhævede

29. Decbr. ved den islandske Jordébogs/kass^, idet det fOlger af

Forholdene i Island, at de Embedsmænd, der ere bo-

satte i en lang Afstand fra Landfogderiet i Reykjavik,

ikke ville kunne hæve den for de 2 å 3 sidste Maaneder
' forfaldne Gage inden Udlobet af Kinantsaaret. 1 saa-

danne Tilfælde har Landfogdén hidtil anviist Gagerne

i det nye Finantsaar, og dette er af Statsrevisionen,

efterat samme er bleven oplyst om Grunden hertil,

blevet indstillet til Billigelse. Det skjbnnes imidlertid

ikke, at der kan være noget Væsentligt til Hinder for,

at det paalajgges de Embedsmænd, der ere i det om-

handlede Tilfælde, at foranstalte Gagerne hævede ved

en Fuldmægtig paa Stedet, og Justitsministeriet bar

derfor tilskrevet Landfogden om, ved en Circulaire til

de paagjældendc Embedsmænd at give dem Ibrnodcnt .

Tilhold i bemeldte Henseende. Hvad derimod Finants-

hovedkasse-Regnskabet angaaer, da vil man, saaledes

som Forholdene for Tiden ere, for Islands Vedkom-

mende (med Hensyn til Færoerne har man ingen Er- .

faring at stotte sig til, da den nye Regnskabsordning

forst træder i Kraft sammesteds den 1. April d. AV),

kunne komme i en ikke ringe Forlegenhed, hvis det

, blev vedtaget som en ufravigelig Regel, at samme

skulde afsluttes den 31. Marts. Med Postskibet, som

afgaaer fra Island i Begyndelsen af Marts Maaiied,

nedsendes nemlig hertil en stor Deel Anviisninger, deels

paa Belob, som gjennem de herværende Handelshuse

skulle indbetales i Statskassen, som Afdrag paa de

islandske Intrader, vedkommende det paagjældende Fi-

nantsaar, deels paa Belob, som ere deponerede i den

islandske Jordebogskasse, for atter at udbetales af'Fi-

nantshovedkassen, deels paa Embedsmænds Gager, idet

det hidtil har været indrOmmet de islandske Embeds-

mænd, der havde Udbetalinger at gjbre her i Landet,

at afgjore samme ved Anviisning paa deres Gager.

Naar nu Postskibet har en almindelig heldig Rejses
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vil der ikke være Noget til Hinder tor, at de ommeldte 1857.

Bclob kunne blive anviste • inden Finantsaarets Udlob ; loj^jwtø
men det har flere Gange truffet sig, at Postskibet ikke

er kommet hertil forend ind i April Maaned, og sidste

Foraar ankom samme endog forst hertil den 19. April.

Under de nuværende Forhold vilde det saaledes for-

mentligen være nodvendigt, at Afslutningen afFinants-

hovedkasse-Regnskabet for Islands Vedkommende ikke

linder Sted forend Postskibet er ankommet; men da

det nu er paatænkt at ordne Postforbindelsen mellem

Danmark, Island og Færoerne paa en anden Maade

ved Oprettelsen af en Dampskibsfart, vil man ikke

være istand til, forend dette Forhold er ordnet, nær-

mere at yttre sig om, hvilken Indflydelse dette vil have

paa det foreliggende Sporgsmaal. — Justitsministeriets

islandske Departement den 29. Decembr. 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 29, Decbr.

over Island, ang. schematiske Oplysninger med

Hensyn til Ansogniuger om Pension Khavn den

29. Decembr. 1857. Afskrift efter Originalen i

Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copieb. IB57 (uden Nr.). —
Islandsk: Ti'&indi um stjoriKiimalefni Islands I, 204—205. —
Schemaerne ere ikke tilfoiede, og ere senere forandrede.

Da det har viist sig, at der undertiden befindes

Mangler ved de Andragender om Pension, der indgives

af forhenværende Embedsmænd paa Island, eller saa-

danne Embedsmænds Enker, idet Ansogningerne ikke

ere ledsagede af rigtige Opgivelser af Embedsindtægt-

erne eller bilagte med de fornodne Attester, hvorved

foranlediges unodvendig og tidsspildende Correspondence,

skulde man, idet man fremsender et Antal Exemplarer .

af Schemata til Beregning af Pension, deels for ent-

ledigede Embeds- og Bestillingsmænd, deels for Enker
'

citer saadanne — hvilke Schemata ere betegnede med

respective Litr. A og B — tjenstl. anmode Ur. Stift-
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1857. amtm. om, i paakommende Tilfælde at tilstille vedkom-

29^5ecbr
menc*e Embedsmand eller Embedsmands Enke et saa-

dant Schema til Udfyldning, samt derhos, forinden An-

søgningerne og de udfyldte Schemata indsendes til

Justitsministeriet, at paasee, at Schemaet i det Hele

er i Orden, og alle fornodne Oplysninger tilveiebragte,

i hvilken Henseende det navnlig vil være at iagttage,

deels at den paagjældende Embedsmands Indtægter bor

være opgivne behorigt specificerede for de sidste 5 Aar,

beregnede respective til Entledigelsens Datum eller til

Dodsdagen, og at kun saadanne Indtægter ere medtagne,

der i Henhold til Anordn, af 31. Mai 1855 §4 komme
i Betragtning ved Pensions Beregning, deels at baade

Schema A og B- foruden med ovrige fornodne Attester

og Oplysninger, ere bilagte med Embedsmandens Dobe-

attest og med den Bestalling, hvorved han forste Gang

udnævntes til pensionsberettiget Embedsmand, enten in

originali eller i bekræftet Gjenpart, og Schema B end-

videre med Vielsesattest, DOdsattest for Manden, At-

test for, at Ægteskabet inden Mandens Dod ikke var

hævet, samt endvidere, forsaavidt der attraaes Pensions-

tillæg for uforsorgede Born, med disses og Enkens

Dobeattester. — Justitsministeriet, den, 29. Decembr.

1857 *.
•

29. Decbr. Finantslov for Finantsaaret fra 1. April 1858 til

31. Marts 1859. Frederiksborg Slot den 29. Decbr.

1857. — Udkommen igjennem Indenrigsministeriet (Krie-

ger). Original-Aftryk hos Schultz. Uddrag i Depart. Tid.

1858, S. 387—395. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 420—455.—

Islandsk: Udtog i uSkyrslur um landshagi a Islandi" I,

) Under samme Datum ere Skrivelser af samme Indhold af-

. gaaede til begge Amtmændene i Island. Isl. Copieb. sst.
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802—810. Ligeledes Uddrag i tøéfrdlf. X, 78—74. 77-78. — 1857.
Uddrag. 29. Decbr.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

Cap. I. (Indtægt): — — —
§ 4. De islandske og færoeske Intrader fores til Ind-

tægt med nedenstaaende 40,800 Rd.

A. Island: Spoeiai- Hoved -

8unmior. summer.

1. Almindelige Indtægter: Rd. ji Rd. /i

a. Afgifter af Arv og overdragne

Eiendomme 7*50

b. Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger 560

c. Rangskat 500

I ^-U-^ ~

—

: 1810;^
2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2610

b. Laugthingskriverlon 32 6

c. Administrerede Mandtalsbogsintr. 660

d. Kongetiende 3230

e. Laugmandstold 350

f. Afgifter af den islandske Handel 10150

g. Indtægter af det kgl. Jordegods 8230

h. Forpagtningsintrader ....... 71

i. Afgift af Jorden Bessastad m. m. 100

k. Tilfældige Indtægter 1160

26593 6

3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Eiendomme, samt

Renter af de i de solgte Eiendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler 800

4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte

Summer 3270

32473 6
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1857. Cap. II. (Udgift).

29. Decbr. § 9. Justitsministeriet.

A. Ministeriets Embedsmænd og

Betjente, m. v. fpeciii-

G. Island,

a. Udgifter, Justitsministeriet vedk.

:

1. Limninger, Cohtoirhold m. v.

19715 Rd. »> Sk.

2. Andre Udgifter 2962 — 64 -

22677 64

b. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Udgifter til Geistligheden
'

3428 Rd. 72 Sk.

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Limninger 8450 Rd.

b. Andre Udg. 6070 —
14520 —

17948 72

Hoved-
summer. Minimer.

a. Lonninger ... Rd. p Rd. p

Directeuren for det islandske Dej »art . 2400

i. Departement ...

Revisionscontoiret for Skiftedesigna-'

tionerne og de offentlige Stiftelsers

Regnskaber 2100

Det islandske Revisionscontoir .... 2900

De to sidstnævnte Contoirer samles

ved Vacance i eet . . .

Islandske Departement:

Expeditionscontoiret 1800

c. Uforudsete og tilfældige Udgifter 4000
: 44626 40

.... Hvorefter alle Vedkommende sig have at

rette. — Givet paa Vort, Slot Frederiksborg den 29.

Decembr. 1857.
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Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1857.

1857—1858. Frederiksborg Slot den 29. Decbr. 2<TDecbr.

1857 1
. — Udkommen igjennem Indenrigsministeriet ( Krie-

ger). Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4 t0
. Udkastet til

Loven i Depart. Tid. 1858, S. 107$ Loven selv i Dep. Tid.

1858, S. 407—410. Algrcen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1857, S. 417— 419. —
Uddrag.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 3. Til Justitsministeriet bevilges . . .

G. ad § 9 G. Island.

acZa. 1. Lonninger til Landphysikus ilsland 250. »

7. ad a. 2. Andre Udgifter : rentebærende For-

skud i Anledning af den i Sonder-

Amtet herskende Skabsyge 4000. »

8 Til Transport af Materialier

til den nye Kirke paaPrest-

bakka 619.80
= 4G19. 80

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 29. Decembr.

1857.

Lov om Udbetaling af Gager og Lonninger i 29. Decbr

Finantsaaret 1858—1859. Frederiksborg Slot den

29. Deceillbr. 1857.* — Denne Lov, der er udgaaet

gennem Indenrigsministeriet (Krieger), er bleven bragt i An-

vendelse med Hensyn til Embedsmændene paa Island, i Over-

ensstemmelse med de ældre Love af samme Art (senest Lov
af 15. Febr. 1857), uden at den er bragt for Althinget, eller

udgiven paa Islandsk. — Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl.

') Ul. Depart. Skriv. 23. Januar 1858.

XVIL B. s 16
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1857. i i<0
. Depart. Tid. 1858, S. 68—70. Rubrum i Algreen-

•nj. Dccbr. Ussings Samling af Love og Anordninger m\ v. Danmark
—-^-^-^ vedkommende, 1857, S. 410 med Anmærkn.

Lov om Udbetaling af Gager og Lonninger i Fi-

nantsaaret 1858—1859.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl-

gende Lov:

1. De faste Pengeindtaigter — saavel egentlige

Gager, Lonninger og personlige Tillæg som faste Ve-

derlag i Penge for Naturalydelser — der ere tillagte

Embedsmænd og Bestillingsmænd, som lonnes af Stats-

kassen eller de i Finantsloven opfCrté særlige Fonds,

skulle i Finantsaaret 1858—59 udbetales saaledes, at

en Deel deraf ansættes i Byg og beregnes Vedkom-

mende tilgode efter den den 31. Januar 1858 fastsatte

Capitelstaxt for Sjællands Stift, saafremt denne bliver

over 4 Rd. for en Td. Byg.

Disse Indtægter ansættes, forsaavidt de ikke over-

stige 100 Rd., heelt i Byg i det Forhold, at 1-00 Rd.

sættes lige med 25 Tdr. Byg.

Forsaavidt de derimod overstige bemeldte Belob,

ansættes forst 100 Rd. til 25 Tdr. Byg, og dernæst

skal af hvad enhver af dem udgjor over 100 Rd. indtil

600 Rd., 40 Rd. af hvert Hundrede forandres til 10

Tdr. Byg, og hvad enhver af dem udgjor over 600 Rd.

indtil 2000 Rd., 20 Rd. af hvert Hundrede forandres

til 5 Tdr. Byg.

Dog skal saadan Ansættelse i Byg kun finde Sted,

forsaavidt den giver et heelt Antal Tonder, medens

det ovrige Belob ikke bliver Gjenstand for Ansættelse.

Fremdeles skal det samlede aarlige Tillægsbeløb, som

efter denne Lov kommer Embedsmænd og Bestillings-
%

mænd tilgode, afrundes saaledes, at det udgjor et lige

Antal . af hele Rigsdaler, saa at det Overskydende

bortfalder.
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2. Paa lige Maade bliver at forholde med Hensyn 1857.

til de ved det kgl. Theater og Kapel ansatte Embeds- 29. Decbr.

mænd
;
ligesom der til det ved disse Instituter an'satte

^~~v^m-*

ikke pensionsberettigede Personale kan gives et til-

svarende Tillæg. De hertil medgaaende BelOb afholdes

af Theatrets Reservefond; dog kan, forsaavidt fornodent

gjores, af Kongerigets Finantser hertil tilskydes et Belob

af indtil 15000 Ed,

3. Ligesom nærværende Lov ei linder Anvendelse
*

paa de Embedsmænd og Bestillingsmænd, hvis Hoved-

indtægt bestaaer i Sportler, Brug af Jorder, Natural-

ydelser eller andre Gjenstande, der maae ansees at

være stegne i Værdi under de forandrede Conjuncturer,

saasom Herredsfogder og de fleste Præster (Physici og

Distriktslæger dog ikke derunder indbefattede), saa-

ledes medregnes slige Emolumenter, hvor de udgjore

en Biindtægt for Embedsmanden og Bestillingsmanden,

ikke ved den i denne Lov fastsatte Fordeling.

Nærværende Lov skal heller ikke tinde Anvendelse

paa Medlemmerne af Rigets Hoiesteret, ikke heller paa

de ved Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske

Læreanstalt, de lærde Skoler og Soro Akademi, samt

det kgl. Dovstummeinstitut og Skolelærerseminarierne

ansatte Embeds- og Bestillingsmænd, forsaavidt deres

Gager og Limninger eller Reglerne for disses Udbe-

taling maatte vorde fastsat ved særskilt Lov i inde-

værende Finantsaar.

4. Forener Nogen flere af Staten lonnede Em-
beder eller Bestillinger, komme de ham derfor tillagte

Pengeindtægter, hvad enten disse udredes af Konge-

rigets Finantser alene, eller tillige ere opforte paa
#

Monarchiets eller en anden Landsdeels Budget, sam-

menlagte i Betragtning, og bliver i sidste Fald Gage-

eller Lonningstillæget for Kongerigets Vedkommende

at ansætte til en forholdsmæssig Deel af* det til den

samlede Gage efter foranstaaende Regler svarende

Tilla^gsbelob.

16*
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1857. 5. De ved denne Lov bestemte Udbetalinger skee

nA^rTv^ l
jaa sainn '

ie Maade og af de samme Kasser, som deu

tidligere bestemte Gage eller Lonning. Hvis saaledes

nogen Deel af do lierommeldte Gager og Lb'nninger

vedkommer de i Finantsloven opfortc særlige Fonds,

udrede disse den paa samme faldende forholdsmæssige

Andeel. Opgjorelser af de Kongerigets Embedsmænd

og Bestillingsmænd efter denne Lov tilkommende Gager

og Lonninger blive at forelægge Indenrigsministeren,

inden nogen Anviisning efter nærværfende Lov kan finde

Sted.

Saasnart de af denne Lov folgende Tillæg ere be-

regnede, blive de at udbetale den 1. i den næstfolgende

Maaned for den indtil dette Tidspunkt forlobne Deel

af Finantsaaret. For den folgende Deel af samme blive

de at udbetale til de sædvanlige for den vedkommende

Gage eller Lonning gjældende Forfaldstider.

6. Indenrigsministeren bemyndiges til at afgjbre

alle i Anledning af denne Lovs Anvendelse opstaaende

Sporgsmaal, og skal saaledes Fortolkningen af denne

Lov ei kunne gjores til Gjenstand for Rettergang.

7. De med denne Lovs Anvendelse forbundne

Udgifter, der i Alt anslaaes til 160,000 Rd., bevilges.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 29. Decembr.

1857.

si. Dec.hr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og- Oster-Amtet, mg. Undersogelser

om Klager over engelske Fiskeres Uordener.

Khavii den 31. Decembr. 1857. —- f si. Copiebog

1857 (uden Nr.).

Vedlagt fremsendes tjenstl. en Gjenpart af en fra

den herværende kgl. storbritanniske Gesandt modtagen

Note angaaende den af Chefen for det engelske Krigs-

dampskib »Snake», Commandeur CommereH, paa Grimso



Justitsm. Skriv. ting. Klager byer eng. Fiskere. 245

anstillede Undersogelse af de i Lobet af f. A. samme- 1857.

steds af britiske Somænd forovede Excesser \ af hvilken 31. Decbr.

\) [Bilag]. Copenhagen August 10. 1857.

His Excellency Commodore Michelsen.

Sir,

Ih. cbnsequence bf a rcquest cbiiveyed to Her Ma-
jesty's Government on the part of that of His Danish

Majesty in a note adressed by Count Revenllow-Criminil

to the Earl of Clarcndon on the 31. of December last,

that an inquiry might be made into further outrages

alleged to have been committed by the crews ol British

Eishing vessels on the coast of Iceland, the Lords of Her

Majesly's Admiral ty dispatehed Her Majesty's Stéazn Sloop

»Snake», Commander Commeréll with instructions to in-

vestigate the matler.

That officer has now rcturned and I have been in-

strucled by the Earl of Clarenrion to communicate to Your

Excellency the substance of a report of his proceedings,

and of tlie result of his inquiries which he has addressed

to the Secrelary of Her Majes!) \s Admiralty. The »Si)akc»

reached Reekjavik on the 12. of June, when Commander

Commeréll put himself immediately into communication

with (he Governor, Count Trampe. That gentleman said

that personally he knew little or nothing of the alleged

misconduct of the English fishermen, as the eomplaint

• respecting it had been forwarded direct to Copenhagen by

the Amtmarin of the northern District of the Island. As

that functionary happened to be in Reikiavik, Commander

Commeréll called upon him in company with Count

Trampe with a view lo procure any information which he

might be able to give upon the subject. Mr. Haustein

in reply to his inquiries seems to have stated that the

irregularities complained of were committed by thirty men

who landed from five vessels supposed to be English, and

which put to sea immediately on their crews returning to -

them, and he said that, if any more detailcd and official

information were required, it could only be obtained at

the seat of the local Government at Ovefjord (.Ovefjord?

= Eyjafjord) in the north. Commander Commeréll Ihe-

refore, after remaining ten days at Reikjavik proceeded

to Dyrefjord and from thencé to the Island of Grimso'

to make inquiries on the spot. He found that the Island
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1857. Nole Hr. Amtm. behageligen vil see, at den kgl. stor-

31. Decbr. britanniske Regjering ikke har kunnet overbevise sig

is much frequented by French and Dulch Fishermen, and

occasionally, by Englishmen having landed with a native

interpreter (o : Geir Zoega) whom he had procured at

Reikjavik, he communicated with several of the inhabi-

tants, and also with the clergyman, and, among other

questions put to them, inquired, How they knew thai the

vessels from which the men landed in July last were

English. The answer he received was, only by the rigging.

He subsequently asked if the Icelanders had remonstrated

or warned the intruders off. They answered, noj —
thai they were afraid to approach them, but believed if

they had done. so, and could have made them selves under-

stood that the strangers would have desisted, as the Eng-

lish Fishermen had hitherto been very good friends, and,

with the exception of occasionally shooting a duck or two

swimming near their vessels, they had never done any

harm. They were then asked if they could identify any

of the vessels as having been there before. To this they

replied that they thought one of them was the »Alfred

and Mary» of London, as she had been ofl' the Island a

few days before , when one of the inhabitants , named

Danilsen, had read her name on the stern. On being

asked whether the Fishermen ever carried ofl' any wood,

they answered, no.

Commander Commerell asked then particularly , if

they could positively declare that the ships whose crews

liad committed the irregularities complained of were Bri-

tish, and he says they honestly confessed that they were

unable to say so positively, and had no means of proving

that they were British, though everything led them to

form that conclusion. They said that only one English

vessel, »the Dolphin« ol' London bad been there this year,

and that her crew did not molest them in any way.

Commander Commerell further states it was with diffi-

culty, he could get the inhabitants of Grimsb' to give him

any information on the subjeet, and that he does not

consider the alleged outrage to have been of the brutal

nature stated in Count Reventlow Criminil's note.

From these statements in Commander Commerell's

report, which 1 have thus, in accordance with my in-
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om, at de af ovennævnte Oes Indvaanere indgivne Be~ 1857.

sværinger ere tilslrækkeligen begrundede. — J ust^ s"^^jp^
r

ministeriet den 31. Decembr. 1857.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden si. Dccbr.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Bopæl for Syssel-

manden i Skagafjords Syssel. Khavn den 31.

Bécbr. 1857. hh Copieb. 1857 (uden Nr.).

At Ministeriet efter Modtagelsen af lir. Amtman-

dens belig]. Skrivelse af 27. August sidst}, ikke vil

have Noget at erindre imod, at Sysselmand i Skaga-

fjords Syssel, Kammerraad Cliristjansson, indtil videre

tager Bopæl paa Gaarden Uofstabascl i Vid vigs Rep,

det undlader man ikke herved tjenstl. at meddele Dem
til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende. — Justitsministeriet den 31. Decembr.

1857. •

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden si. Decbr,

over Island, ang*. Indretningen af Communal-

væsenet. Khavn den 31. Decembr. 1857. —
Isl. Copieb. 18.V7 (uden Nr.).

*

Af den allerh. Bekjendtgjorelse til Althinget an-

gå aende Resultaterne af de under dets Moder i 1855

afgivne allerunderd. Betænkninger og ovrige indgivne .

Andragender, dat. den 27. Mai d. A., vil Hr. Stift-

amtm. behgl. have erfaret, at Sagen om Communal-

væsenets Ordning paa Island foreløbig er stillet i Bero,

idet Regjeringen paa den ene Side ikke troede at burde

^slruclions, had the Honor of communicating to Your

Excellency, You will doubtless see that no sufficient case

has been proved to warrant the representation which the

inhabitants of Grimsti have made to the Danish Govern-

ment against British Seamen, and I avail myself of this

opportunity to renew to Your Excellency tlie assurances of

roy highest Considcration.
Andrew Buchanan.
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1857. gaae ind paa don Ordning af Sagen, som Althinget

31. JDecbr. havde foreslaaet, men paa den anden Side ei heller—— ^an(^ t Anledning til at paanode Befolkningen en Lov,

som Repræsentationen bestemt havde sat sig imod.

Imidlertid er det, som allerede i Bekjendtgjorelsen an-

tydet, Regjeringens Hensigt, om muligt næste Gang

Althinget er samlet, at forelægge et nyt Lovudkast

angaaende den omhandlede Gjenstand. Det er derhos

i Ministeriet kommet under Overveielse, om Sagens

Ordning ikke burde forberedes ved Nedsættelsen af en

Cominission i Island, men da en saadan vilde medfore

ikke ubetydelige Udgifter, naar, hvad jeg anseer for

nodvendigt, Amtmændene og 1 å 2 Althingsmænd for

hvert Amt skulde deeltage deri, har man ikke fundet

tilstrækkelig Anledning til i alt Fald for Tiden at fore-

tage et saadant Skridt, 'hvorimod jeg har anseet det

rettest forelobig at indhente samtlige Amtmænds Be-

tænkninger over Sagen, og derved tillige at fremsætte

deels de . væsentligste Indvendinger, Regjeringen har

haft mod de af Althinget fremsatte Forslag, deels de

Anskuelser, som ved Sagens Overveielse har gjort sig

gjældende i Ministeriet med Hensyn til dette Anlig-

gendes fremtidige Ordning. — I Henhold hertil skulde

jeg, næst at fremsende hoslagte Gjenpart af en af den

kgl. Commissarius over Sagen afgiven Betænkning, dat.

28. April f. A., og idet jeg iovrigt med Hensyn til det

tidligere i Sagen Passerede maa henvise til de vedkom-

mende Steder i Althingstidenden, ikke undlade tjenstl.

at bemærke Folgende

:

Ifolge Regjeringens Udkast skulde de communale

Anliggender afgjores af Repsforstanderskaber og Amts-

raad med Recurs til Ministeriet, som. ligeledes skulde

afgjore de Tvistigheder, som maatte opstaae mellem

Repper eller Sysseler i forskjellige Amter. Regjeringen

troede derimod ikke at burde gaae ind paa det fra

Althinget i Aaret 1853 indkomne Forslag om Opret-

telsen af Sysselraad som Melleminstants, Grundene



herfor ere nærmere udviklede i Motiverne til det af

Ministeriet udarbeidede Lovudkast, og gik i det Væ-
sentlige ud paa, at Sysselerne ikke have nogen fælles

oeconomisk Interesse, at den af Althinget foreslaaede

Ordning vilde gjore Forholdet unodvendig compliceret

og byrdefuldt, og at de forholdsvis ikke mange For-

retninger, som kunde tilfalde Sysselraadene, ligesaa

bekvemt kunde henlægges, deels til Repsforstander-

skaberne, deels til Amtsraadene. I den af Althinget

over det foranforte Regjeringsudkast i Aaret 1855 af-

givne Betænkning blev der imidlertid fremdeles med

megen Styrke insisteret paa Sysselraadenes Oprettelse.

Som en Grund, der skulde tale for Nodvendigheden af

de nævnte Sysselraad, blev for det forste anfort Sys-

selernes store Udstrækning og Besværligheden af at

busoge Amtsraadsmoderne. Dette Argument vilde nu

vistnok have megen Betydning, dersom Sysselraadene

havde kunnet træde ganske istedetfor Amtsraadene,

men naai4 Amtsraadene, saaledes som Thinget selv har

erkjendt, dog ikke kunne undværes, taber Argumentet

den væsentlige Deel af sin Vægt; thi vel er det saa,

at Amtsraadene efter Althingets Forslag vilde faae

færre Forretninger, og deres Moder saaledes blive om

ikke færre, saa dog kortere, men Hovedvanskeligheden

ligger i de lange Reiser til Moderne, der ordentligviis

kun skulde holdes engang om Aaret, og denne vil ikke

fjernes ved Althingets Forslag. Det er dernæst af Al-

thinget bemærket, at Sysselraadenes Medlemmer ville

være langt bedre bekjendte med Forholdene i de en-

kelte Repper i Sysselet end Amtsraaderne, og saaledes

bedre istand til at have Overtilsyn med de enkelte

Reppers Anliggender; men skjondt dette vel kan have

sin Rimelighed, turde paa den anden Side dette Hen-

syn opveies derved, at i saadanne engere Raad eller

Forsamlinger ville smaalige og personlige Hensyn meget

lettere kunne faae Overvægten end i Amtsraadet, hvor

det maa antages, at Sagerne mere ville blive afgjorte
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1857. efter almindelige Principer. Fremdeles har man i Al-

31. Decbr. thinget lagt stor Vægt paa, at der alierede nu linder
-"^"^^^

et Slags Sysselmoder Sted paa flere Steder i Island,

idet nogle af Sysselets forstandigste og mest indsigts-

fulde, af dets egne Beboere dertil valgte Mænd hvert

Aar afholde eet og undertiden flere Moder for at raad-

fore sig med hinanden oin adskillige, hele Sysselet

r vedkommende, Anliggender, og især saadanne, der an-

gaae Forbedring af de landoeconomiske Forhold; men

da Gjenstandene for disse saakaldte Sysselcomiteers

Moder ikke ere communalc, kunne de ikke komme ind

under Sysselraadenes Virkekreds, om end disse bleve

oprettede. Naar det endelig er an fort som et Fortrin

ved Syssclraadene, at Valgene til samme ville være

meget ukonstlede, da det kunde overdrages til Reps-

forstanderskaberne, af deres egen Midte at udvælge

Sysselraaderne, da er dette vel rigtigt, men naar Al-

tliinget i Forbindelse hermed har foreslaaet, at hvis der

er flere end 8- Kopper i Sysselet, skal Sysselraadet

afgjore, hvorvidt et storre Antal Hepper, og i saa Fald

hvilke, der aårligt skulde have en Repræsentant i Syssel-

raadet, og at de Rcpper, som saaledes ikke erholde

nogen Repræsentant, skulde have Ret til at sende en

Fuldmægtig eller Talsmand til Sysselraadet for at vare-

tage deres Sag, uden at denne har Stemmeret, saa er

dette en saa mangelfuld Repræsentationsmaade, at den

maa ansees som aldeles forkastelig, især naar Hensyn

tages til, at den ikke repræsenterede Rep, der maatte

ansee sig forurettet ved Sysselraadets Kjendelser eller

Beslutninger, efter Althingets Forslag ikke har nogen

Adgang til at faae den af Sysselraadet tagne Bestem-

melse forandret. Herpaa kan der ikke raades Bod

ved at sammenlægge 2 mindre Repper, saaledes at de

kun fik 1 Repræsentant i Sysselraadet, thi da hver af

disse udgjor en Commune for sig med sin egen Kasse,

eget Fattigvæsen og Skolevæsen, vilde der let kunne

opstaae Collisioner mellem disse to Repper indbyrdes.
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og heller ikke ved at dele Sysselet i saa mange Valg- 1857.

kredse, som der skal vælges Repræsentanter til Syssel- 81. Decbr.

raadet, thi derved vilde dog altid de mindre Repper

blive tilsidesatte. Skulde Sysselraad oprettes, da maatte

det derfor vistnok ansees for uimdgaaelig nodvendigt,

at enhver Rep erholder en Repræsentant i Sysselraadet.

Vel kunde det maaskee synes unaturligt, at de Med-

lemmer, der repræsentere de mindre Repper, skulde

kunne faae den samme Indflydelse paa de storre Rep-

pers Anliggender, som disse Reppers egne Repræsen-

tanter, men Principet i Lovudkastet og i Althingets

eget Forslag er dog væsentlig det, at ethvert Reps-

forstanderskab i Almindelighed skal kunne vælge til

den overordnede Cominunalbestyrelse, og der gjores en

kun lidet naturlig Undtagelse herfra efter Althingets

Indstilling, naar der er et stort Antal Repper i Sys-

selet. Det er vel en Ulempe, at et Sysselraad her-

efter kan komme til ' at bestaae af et saa stort Antal

Medlemmer, som indtil 14, da dette ingenlunde vil

komme til at staae i noget passende Forhold til Om-

fanget af den Sysselraadet anviste Virkekreds, men

denne Ulempe er dog mindre end den for omtalte,

naar enkelte Repper ganske mangle al Repræsentation.

En anden endnu storre Mangel ved Althingets for-

ommeldte Forslag er dernæst den, at Sysselraadet

skulde tillægges Myndighed til at afgjore i sidste In-

stants alle Sager, som vedkomme enkelte Personer

eller Repper i Sysselet, og ligeledes Tvistigheder mel-

lem flere Repper i samme Syssel. Den kgl. Commis-

sarius har med Hensyn til dette Punkt bemærket, at

han maa ansee det for i hoi Grad betænkeligt, at

Sysselraadene erholde en saa stor og næsten ube-

grændset Myndighed, som Thinget har foreslaaet, og

at de — hvad der endnu turde frembyde storre Be-

tænkelighed — ganske unddrages fra den Control, som

Overøvrighederne hidtil have udovet med Hensyn til de

communale Sager, der a prima instantia have været
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1857. afgjorte ved Sysselmændenes Resolutioner, thi deels vilde

31. Decbr, formentlig Sysselraadene ikke kunne undvære en saadan^^^^
Control, deels vilde Indbyggerne, der nu hyppigst paa-

anke saadahne Sager til Amtso'vrighVdérné', blive rriis-

fornoicde, livis de bleve berovede de hidtil vante Rets-

midler til at indskyde saadanne Sager under en hbiere

Autoritets Afgjorelse. Til hvad Connnissarius saaledes

med Foie Kar bemærket, skal Ministeriet foie, at, da

de samme Spbrgsmaal kunde blive afgjorte paa for-

skjellig Maade i de forskjellige Sysselraad, vilde dette

let give Anledning til en Misfornoielse,. som ikke vil

være muligt at fjerne, fordi der ikke er indrommet

Vedkommende Adgang til at faae Sagen indbragt for

en hoiere Autoritet. Derimod ville disse Sager, hvis

de bleve indbragte for Amtsraadet, idetmindste for

hvert Amts Vedkommende blive afgjorte efter de samme

Principer, hvorved der vilde danne sig en vigtig Praxis,

der desuden stotter sig til den hidtil fulgte Afgjorelses-

maade. Ved hvad der saaledes er anfort har Ministeriet

ikke villet tilkjendegive, at samme ubetinget vilde mod-

sætte sig de omhandlede Sysselraads Indforelse, for-

saavidt Onsket om deres Oprettelse fremdeles maatte

blive fastholdt af Althinget, men at det i ethvert Fald

vil være en Betingelse herfor, at de bleve ordnede i

Overeensstemmelse med hvad der foran er bemærket

saavel om deres Sammensætning, som Grændsen for

deres Virksomhed og den Control, de maatte være

undergivne.

Hvad dernæst Amtsraadene angaaer, er der med

Hensyn til samme af Althinget fremsat den Indvending,

at den i Regjeringsudkastet bestemte Valgmaade, hvor-

efter Valgene til Amtsraadet skulde foretages af Reps--

forstanderskabernes Medlemmer blandt de Valgbare i

Amtet, er altfor compliceret. Regjeringen var ogsaa

selv ved Udkastets Affattelse opmærksom paa dette

Punkt, men hvordan man end ordner disse Valg, ville

de i et saa vidt udstrakt og tyndt befolket Land som
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Island blive noget byrdefulde, naar Indbyggerne skulle 1857.

kunne udove nogen virkelig Deeltagelse med Hensyn &1. Decbr.

til samme. Der var derfor ogsaa i Motiverne til de

paagjældende §§ i Lovudkastet henpeget paa flere

Maader, hvorpaa Valgene kunde iværksættes, men man

foretrak den i Lovudkastet optagne, skjondt den med-

forer noget Besvær for Valgbestyrelserne, deels fordi

den er den mest directe, deels fordi der med samme

ikke for Vælgerne ere forbundne Udgifter, Uleilighed

eller nogen væsentlig Tidsspilde, da Valgene skulde

foregaae paa Mandtalsthingene. Althinget foretrak der-

imod at lade Thinget selv vælge Medlemmerne af Amts-

raadet, og det kan ikke nægtes, at denne Valgmaade

er saa simpel og let som muligt, men ikke at tale om

det Mislige og endog aldeles Utilraadelige i, at der der-

ved vilde blive indrommet Althinget en ikke uvæsentlig

Indflydelse paa Landets Administration, maa det vist-

nok paa den anden Side erkjendes, at den er aldeles

principstridig, da Amtets Beboere derved ville blive

berovede den Indflydelse paa Bestyrelsen af Amtets

communale Anliggender, som kan udoves gjennem deres

Valgret, og som det netop ved Oprettelsen af Amts-

raad var tilsigtet at give dem. Hertil kommer des-

uden, at da det neppe kan antages, at andre af Al-

thingsmændene end Repræsentanterne for de enkelte

Sysseler i hvert Amt have det fornodne personlige

Kjendskab til hvert Amts Beboere, vil det egentlig

blive disse, der komme til at vælge Medlemmerne til

Amtsraadene, og Althingets ovrige Medlemmer maae i

denne Henseende i Almindelighed gaae efter deres An-
viisning, naar ikke Althingsmændene maatte vælge den

Vei, at stemme udelukkende paa hverandre indbyrdes.

Man vilde endelig efter denne Valgmaade let komme i

Forlegenhed, naar Vedkommende ikke modtog Valget,

idet Althinget kun samles hvert andet Aar. Med Hen-

syn til Amtsraadenes Virkekreds maa det bemærkes,

at, naar samme blev indskrænket paa den Maade, som
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1857. Althinget har foreslaaet, vilde dette upaatvivlelig med-

l. Decbr. fore, at Interessen for Amtsraadene ganske vilde tabe

sig, og det vilde formentligen blive meget vanskeligere

at faae Nogen til at deeltage i samme uden Vederlag,

end dette vilde være, naar de fik den dem i Rege-

ringens Udkast tiltænkte Virkekreds. Forsaavidt Al-

thinget endelig har foreslaaet, at den sidste Afgj oreise

af de Controverser, der maatte opstaae imellem to eller

flere Sysselraad angaaende nogetsomhelst communalt

Anliggende, skulde henlægges under en af 7 Medlem-

mer af Althinget bestaaende Comitee, der skulde være

samlet i 3 Uger efter Althingets Slutning, istedetfor

at hine Controverser, efter Regjeringens Udkast, skulde

afgj ures af Amtsraadet med Recurs til Ministeriet, for-

saavidt Tvisten fandt Sted mellem tvende Repper eller

Sysseler i samme Amt, men ellers af Ministeriet, da

maa dette Forslag, som ogsaa af den kgl. Commissarius

bemærket, ansees for aldeles forkasteligt. Det er nemlig

af sig selv indlysende, at det maa fore tij utaalelige

praktiske Vanskeligheder og til en overordentlig Lang-

somhed, at henlægge Afgjorelsen af disse hyppigt fore-

faldende og ofte meget indviklede communale Tvistig-

heder under en Comitee af Althingsmænd, som komme

sammen hvert andet Aar, og da ikkun skal være samlet i

3 Uger, hvilken Tid i og for sig neppe vil blive tilstrække-

lig til Afgjorelsen af alle de fra hele Landet indkomne,

i to Aar opsamlede Sager ; ikke at tale om, at de Sager,

der ikke ere tilstrækkeligt oplyste, ikke ville kunne

afgjores i det Mode, da de forst fremkomme, men maa

udsættes endnu i to Aar. Men selv afseet herfra, kan

der ikke være Sporgsmaal om, at Regjeringen skulde

give Slip paa al Medvirkning ved de communale Sagers

Afgjorelse i de hoiere Instantser i Island, fremfor paa

andre Steder i Riget, hvor Forholdene ere langt mere

udviklede. Althinget har i saa Henseende henviist til,

at nogle af de kongevalgte Althingsmænd ville blive

fortrinsviis valgte til AUhingsraadet; men foruden at
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der slet ikke haves nogen Garanti for, at dette vil skee, 1857.

vilde det, selv om nogle af de kongevalgte Althings- 31. Decbr.

mænd kom med deri, ingenlunde være tilstrækkeligt,
"

da det deels ikke er givet, at disse Mænd vilde være

sagkyndige, idet der ved deres Udnævnelse ikke kan

tages Hensyn til deres Indsigt i den heromhandlede

Branche, og deels mode de i alt Fald ikke paa Re-

gjeringens Vegne. — Skulde imidlertid Althingets Med-

virkning overhovedet* afbenyttes ved Afgjorelsen af de

communale Anliggender i Island, turde der, saaledes som

allerede i Motiverne til Regjeringens forommeldte Lov-

udkast var paapeget, uden at dog Althinget har fundet

Anledning til derover at yttre sig, være en anden Ord-

ning af Sagen, der, uagtet den ingenlunde er fuldkom-

men tilfredsstillende, dog formentligen vilde være langt

at foretrække, og hvorved Formaalet med Althings-

raadets Oprettelse i alt Væsentligt vilde opnaaes,

nemlig Indforeisen af et Stiftsraad, hvori alle

communale Sager for hele Lande't kunne blive

behandlede og afgjorte. Dette Raad burde formentlig

bestaa af Stiftamtmanden og Amtmændene samt Bi-

skoppen i Irland som faste Medlemmer, og derhos af

to af Althinget af dets egen Midte valgte Medlemmer

for hvert Amt, hvorefter da de specielle Amts-
raad maatte bortfalde, men de Sager, som ved-

komme hvert Amt især, f. Ex. Ligningen til Amts-

repartitionsfonden , Anvendelsen af Amtets offentlige

Midler, maae kunne behandles sectionsviis af vedkom-

mende Amtmand og Amtets to Repræsentanter, og

derefter foretages i et Plenarmode. Da denne hele

Landet omfattende Autoritet ogsaa vilde kunne afgjore

de imellem to Distrikter i forskjellige Amter opkomne

Tvistigheder, vilde saagodtsom alle communale Anlig-

gender her kunne afgjores i sidste Instants, og Recurs

til Ministeriet kun være nodvendig med Hensyn til en-

kelte særdeles vigtige Sager, jfr. Anordn, ang. Reykjavik

Kjobstads oeconomiske Bestyrelse af 27. Novbr. 1846
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1857. § 24. Denne Forsamling har ogsaa det Fortrin, at

31/ Decbr. Valgene til samme ere yderst simple, og at alle Sager

fra (je forskjellige Amter' i Landet kunne blive afgjorte

efter de samme Principer, hvilket ikke i samme Grad

kan blive Tilfældet i de forskjellige Amtsraad. Der-

imod vilde den væsentligste Indvending imod et saadant

Stiftsraad udentvivl være, at samme vilde blive noget

bekosteligt, naar det skal afholdes hvert Aar og Med-

lemmerne tillægges Diæter og Godtgjorelse for Reise-

udgifter, hvilket formentligen neppe vilde kunne undgaaes.

• Med disse Bemærkninger skulde jeg tjenstl. udbede

mig Hr. Stiftamtmandens Yttringer og Forslag behgl.

meddelte saavel over Sagen i det Hele, som navnligen

med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvilke Skridt der maatte

være at foretage til dens videre hensigtsmæssige Fremme.

— Justitsministeriet den 31. Decembr. 1857

1858. Justitsministeriets Bekjendtgjorelse mg. For-

i2. januar, retningernes Fordeling under Ministeriet. Khavn

deil 12. Januar 1858. — Denne Bekjendtgjorelse er

ikke udkommen paa Islandsk, som egentlig Island uvedkom-

mende. — Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i dt0
. Depart.

Tid. 1858, S. 110. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1858, S. 525.

Bekjendtgjorelse angaaende en forelobig For-

deling af de under Justitsministeriets andet Departement

horende Forretninger mellem Chefen for Ministeriets

forste Departement og Directeuren for det islandske

Departement.

Paa Justitsministeriets derom allerund. nedlagte

Forestilling har det behaget TI. M. Kongen under

8. dennes allern. at bifalde:

') s. D. Skriv, til Amtmændene i Nord- og Oster-Amtet og

i Vester-Amtetj den Sidste havde allerede som kgl. Com-

missarius afgivet Erklæring over Althingets Betænkning

den 28. April 1 85(3.
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at de under Justitsministeriets andet Departement 1858.

henhorende Forretninger indtil videre fordeles saaledes, ^TT^TT
at Chefen for bemeldte Ministeriums forste Departe-

ment, Etatsraad C. P. G. Leuning, overtager Sagerne

ang'aaende Brandforsikkrings- og Brandvæsenet, og Di-

vecteuren for det islandske Departement, Etatsraad O.

Stephensen, overtager de Sager, som vedkomme Ud-

skrivningsvæsenet saavel til Land- som Sokrigstjene-

sten, de borgerlig militaire Korpser, offentlige Stiftelser,

forsaavidt de ikke henhore under det almindelige Fat-

tigvæsen eller Underviisnings- og Skolevæsenet, samt

Lehn og Fideicommisser.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. Justitsministeriet den 12. Ja-

nuar 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden i 2. Januar,

over Island, ang. Anviisning paa Udgifter til Ma-

trikel-Commissionen. Khavn den 12. Januar 1858.

— Isl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 4.

At Ministeriet, efter et derom indkommet An-

dragende, har bevilget, at der godtgjores Cancelliraad,

Land- og Byfoged Finsen 70 Rd. for adskillige af ham,

som Formand i den ifolge allerh. Resolution af 18. Mai

1855 til den islandske Matrikuleringssags Bearbeidelse

nedsatte Commission, havte Udgifter, det undlader man

ikke herved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm. til behgl.

Efterretning med Tilfoiende, at Cancelliraad Finsen

under D. D. har erholdt den fornodne Ordre til Be-

lobets Udbetaling af den ved Finantsloven til extra-

ordinaire Udgifter for Island bevilgede Sum, imod

eventuel Refusion paa samme Maade, som de ovrige af

Jordtaxationen flydende Omkostninger. — Justitsmini-

steriet den 12. Januar 1858.

XVII, B. 17
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1858. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

is. Januar,
tøj Udoiirigsmiiiisteriet, ang. Oplysninger om Latin-

skolen i Reykjavik. Kluivn den 13. Januar 1858.

- hi, Gopieb. 1858 (og 1859), Nr. 13.

Da der ved en af Hr. Charles Kelsall under 15. August

1853 oprettet Codicil er tillagt det kg): Gesandtskab i

London et Belob af eet Tusind Pund af »the new South Sea

Annuities», med Paalæg om at udbetale dette Belob til

Skolen, » the college * , i Reykjavik paa Island, for at samme

kan blive anvendt til Opforelse af et nytBibliothek, og

Boet blandt Andet paa Grund af en opstaaet Menings-

forskel om Codicillens rette Indhold er blevet taget

under Administration af the Court of Chancery, og

denne Domstol ved et Decret har forlangt Oplysninger

om Beskaffenheden af det College, til hvis Fordeel Le-

gatet er stiftet, har Udenrigsministeriet, næst at frem-

sende, foruden en Extract af Codicil len, en Gjenpart

af de Punkter, der onskes opklarede, saaledes som

disse ere blevne formulerede af bemeldte Administra-

tion, i behgl. Skrivelse af 21. f. M. anmodet Justits-

ministeriet om, at sætte velbemeldte Ministerium istand

til at meddele det kgl. Gesandtskab i London noiagtig

Oplysning om den omhandlede Undervisningsanstalt i

Reykjavik.

Idet jeg i denne Anledning skal bemærke, at Ju-

stitsministeriet paa Grund af Sagens Beskaffenhed har

afgivet samme til undertegnede Ministeriums Besvarelse,

undlader jeg ikke i Gjensvar paa Udenrigsministeriets

ovennævnte Skrivelse tjenstl. at meddele, at der paa

Island ikkun findes een offentlig Skole, nemlig den

lærde Skole i Reykjavik, der er oprettet i Aaret 1785

og udvidet i Aaret 1801. — I Aaret 1805 blev Skolen

forflyttet fra Reykjavik til Bessastab og i Aaret 1846

tilbage til Reykjavik. Disciplene ved denne Skole have

Ophold og Logis paa selve Anstalten, og staae under

Rectorens og Lærernes Opsyn. Skolen er saaledes
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tildeels en Opdragelsesanstalt, lovrigt er det Skolens 1858.

Formaal, at forberede Disciplene saaledes, at de ved
1^j^n̂

deres Udgang af Skolen kunne gaae enten til Univer-

sitetet eller til Pastoralseminariet i Reykjavik, der er

oprettet i 1847, og hvor de theologiske Studenter, der

ikke gaae til Universitetet her i Byen, ved et toaarigt

Cursus forberedes til Præsteembeder i Island. Sluttelig

skulde jeg lige tjenstl. tilfoie, at Skolens Bibliothek

hidtil er blevet opbevaret i den samme Bygning som

Stiftsbibliotheket i Reykjavik. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 13. Januar 1858.

j

Kongelig Resolution angaaende Understøttelse is.* Januar,

for to Kunstner-Elever fra Island.. Christiansborg

don 15. Januar 1858. — Isl. Departem. Forestill, og

Resol. Prot. 1858 (og 1859), Nr. i. — I Justitsministerens

r (Simony's) Forestilling af 12. Januar anføres, at to Islændere,

Gubmundur Pålsson og Sigurour Guomundsson, havde ansøgt

om Understøttelse for at kunne fortsætte deres Uddannelse ved

Kunstakademiet. Den Førstnævnte havde anført, at han, efter

i eet Aar at have arbeidet som Billedhugger og Snedkersvend

i Khavn, havde, paa Grund af sin levende Interesse for Mo-
delleer- og Billedhuggerkunsten, forskaffet sig noget Arbeide

\

i Professor Bissens Atelier. — Ved Siden heraf havde han

gaaet i Kunstakademiets Frihaands-Tegneskole, og gaaer nu
i Modelleerskolen, hvoraf han haaber at blive Elev ved denne

Vinters Udgang, men da han som Begynder maa anvende den

største Deel af sin Tid for at søge Uddannelse i Kunsten, kan

f
han ikke tjene tilstrækkeligt ved sit Haandværk, hvorimod

\ han haaber, naar han i det første Aar erholder en Under-

støttelse af 100 Rd., for Eftertiden at kunne tjene saa meget,

at han ved Siden deraf kan uddanne sig i den Kunst, som
han er begyndt at lægge sig efter. — Professor Bissen havde

bemærket, at Ansøgeren ikke mangler Anlæg til at blive

Kunstner, og at han med ikke almindelig Iver og Udholden-

i
hed stræber fremad paa den Vei, hvorfor han paa det Bedste

har anbefalet ham til at forundes den ansøgte Understøttelse.

Med Hensyn til Sigurbur Gubmundsson bemærkes, at han

havde i de sidste 6 Aar faaet 100 Rd. aarlig Understøttelse

17*
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1858. for at fortsætte sin Uddannelse i Tegning, og da en lignende
v -m~ Understøttelse var ham fremdeles nodvendig, anbefales han
15. Januar.

til denne-

Der indstilles saalcdes af Justitsministeren til Kongen i

Henhold til det Anforte:

At der af Renterne af den ved allerh. Resolu-

tion af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond

for Island maa for indeværende Aar allern. forundes

indbenieldte Tslændere ( }( udmund) Palsson og S(igurd)

Gudmundsson en Understøttelse af 100 Rd. til liver.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 15.

Januar 1858 *;

16. Januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, ang*. Indsendelse af For-

tegnelse over publicerede Love, m. v. Khavu den

16. Januar 1858. — isL Copiebog 1858 og m?, Nr.

36-38.

Udgiverne af »Lovsamling for Island" * have hen-

vendt sig til Justitsministeriet med et Andragende om,

til Afbenyttelse ved bemeldte Lovsamlings Udgivelse,

at erholde fra alle Sysselmænd i Island, samt Byfogden

# i Reykjavik, fuldstændige Fortegnelser over de Love

og Forordninger m. v., som i de resp. Jurisdictioner

ere blevne publicerede siden 1833 inclusive, og have

de derhos bemærket, at dét for deres Formaal vilde

være tilstrækkeligt, naar Publicationens og det publi-

cerede Aktstykkes Datum, samt endvidere sammes Art

(Forordning, Plakat, eller og Circulaire, Skrivelse osv.)

anførtes, og Indholdet angaves ganske kort jned saa-

') Ved Justitsministeriets Skrivelse 19. Januar er der given

Udgifts-Ordre til Ministeriets Kasserer, at udbetale de be-

vilgede Belfcb til de Vedkommende. Isl. Copieb. 1858,

Nr. 39.
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danne enkelte Ord, som kunde betegne samme saaledes,

at det deraf kunde sees, hvortil der sigtedes.

Foranlediget heraf-skulde jeg herved tjenstl. have Ur.

Stiftamtm. (Amtm.) anmodet om, behgl. at ville paalægge »

Sysselmændene i det Dem betroede Amt, samt Byfogden

i Reykjavik, snarest muligt og i det seneste inden Ud-

lobet af September Maaned d. A. til Dem at afgive

de ovenfor omhandlede Fortegnelser, som derefter for-

ventes af Dem hertil indsendte. — Justitsministeriet

den 16. Januar 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden i ie

Vester-Amtet, Melsted, ang< Expedition af Sopas.

Khavn den 16. Januar 1858. — Isl. Copiebog

1858 og 1859, Nr. 31.

Efter Modtagelsen af lir. Amtmandens behagelige

Skrivelse af .21. Oktbr. f. A., angaaencle Grunden til,

at Jagten »IlaabeU, tilhorende Agent 11. A. Clausen

her af Staden, i Sommeren 1856 har oplosset sin Lad-

ning paa Flato Ilandelsted, uden at have lost islandsk

Sopas, skulde man tjenstl. fremsende en Gjenpart af

den i Hr. Amtmandens fornævnte Skrivelse ommeldte

Indberetning fra Sysselmand Thoroddsen af 31. Decbr.

1856, hvori er angivet, at Vedkommende troede sig und-

skyldt, da han havde afsendt en Expres til Stykkesholm,

der er det nærmeste Sted, paa hvilket islandske Sopas

kunne erholdes, og ikke sammesteds havde været istand

til at erholde noget Pas, da den derværende Syssel-

mand var fraværende paa Embedsreiser.

Ved at tilmelde Ur. Amtm. Ovenstaaende, skulde

man tjenstl. anmode Dem om, behageligen at ville ind-

hente Sysselmand Thorsteinsons Erklæring i bemeldte

Henseende, og for det Tilfælde, at det i Sysselmand

Thoroddsens Indberetning omhandlede Faktum, at Sys-

selmandens Embedscontoir paa Stykkesholm har været

lukket, fordi han var fraværende, maatte bekræfte sig,
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1858.

16. Januar

da at give ham en Tilrettevisning med Paalæg om,

for Fremtiden at drage Omsorg for, at Pasblanquetter

under hans Fraværelse kunne erholdes udleverede af

en dertil autoriseret Mand paa Stedet. lovrigt skulde

man lige tjenstl. anmode Dem om, at tilkjendegive

Sysselmand Thoroddsen, at Ministeriet misbilliger, at

han istedetfor at afgive den forlangte Erklæring, har

henviist Hr. Amtm. til sin Indberetning til Ministeriet,

hvorved Amtet er blevet sat ud af Stand til at yttre

sig over Sagen. — Justitsministeriet den 16. Januar 1858.

16. januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Fodsels - Stiftelsen paa Vest-

mannoerne. Xhavn den 16. Januar 1858. —
hl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 35.

Det kgl. Sundheds-Collegium har tilstillet Justits-

ministeriet vedlagte Indberetning fra Distriktslæge Da-

vidsen paa Vestmanno, angaaende Sundhedstilstanden

paa bemeldte O for Aaret 1856, hvori, blandt Andet, er

fort Anke over:

1) at Fodsels-Stiftelsen paa Vestmanno ikke er

traadt i Virksomhed, men derimod taget i personlig

Brug af Sysselmanden, som har opslaaet sin Bopæl der

;

— 2) at Kjobmændene drive en udstrakt Medikament-

handel, og at Distriktslægen forgjæves har henvendt sig

til Sysselmanden for at faa den forhindret; samt —
3) at Vaccinationen ingen Fremgang har, fordi Con-

firmationer og Vielser foretages, uden at der forinden

fordres Foreviisning af Vaccinationsattest.

I denne Anledning skulde man , næst tillige at

vedlægge en Extrakt-Gjenpart af Landphysikus Hjalte-

lins Beretning for Island for Aaret 1856, hvoraf sees,

at bemeldte Embedsmand bekræfter Distriktslægens Be-

sværinger og den Skildring, som han har givet af de

Bryderier og Ubehageligheder, hvorfor han har været

udsat, tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om, behageligen,
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ved det Indesluttedes Tilbagesendelse, at meddele Mi* 1858.

nisteriet Deres Yttringer over de foranforte tre Anke- {q^ t̂

poster, ~ Justitsministeriet den 16. Januar 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 21. Januar.

over Island, ang. Sendelse af et Skib til Island

i Anledning af Postskibets Udeblivelse. Khavn

den 21. Januar 1858. — Isi. Copiebog 1 858 og 1859,

Ni. 42.

At Justitsministeriet, paa Grund af Postskibets

Udeblivelse, har stillet et Belob af 600 Rd. til Gros-

sererne Fr. Hillebrandts og F. C. Johansens Disposition

paa don Betingelse, at de med et af dem befragtet

Skib, Jagten »Christiansgave», fort af Capitain Ander-

sen, ville paatage dem i Slutningen af denne Maaned

at overfore den islandske Post med Breve og Aviser

herfra til Reykjavik og tilbage, naar de sædvanlige

Foraarsposter i Island ankomme til sidstnævnte Kjob-

stad, det meddeles herved Hr. Stiftamtm. til behagelig

Efterretning med Hensyn til Befragternes Forpligtelse

til at overfore den islandske Foraarspost her til Staden.

Vod heroin at meddele Hr. Stiftamtm. Underret-

ning, skulde man, forsaavidt den Frygt, man har Grund

til at nære om Postskibets Forliis, skulde bekræfte

sig, tjenstJ. anmode Dem om, behageligen at tilstille

Ministeriet Gjenparter af de Brevskaber, som De maatte

have afsendt med Postskibet; dog vil det, hvis Over-

sættelserne af det sidst afholdte Althings Forhandlinger

ogsaa have været medsendte, ikke være nødvendigt, at

sende Gjenparter af samme, da Ministeriet i saa Fald

vil besorge dem oversatte her i Staden. — Justitsmi-

nisteriet den 21. Januar 1858.

Bekjendtgj oreise fra Ministeriet for Kirke- og 22. januar.

Underviisningsvæsepetj ang*. særskilt Pr8ve i Physik
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ved Forberedelses-Examen. Khavn den 22. Januar

^
a^r

: 1858. — Denne Bekjendtgjorelse antøres som forkyndt i

Synodalforsamlingen i Reykjavik 1858, samt i Snæfellsnes

Syssel i det samme Aar. Departem. Tid. for 1858, S. 173.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1858, S. 526—527.

Bekjendtgjorelse angaaende en særskilt Prove

i Physik ved den ifølge kg]. Reso). af 27. Oktbr. 1843

(bekjendtgjort under 4. Novbr. s. A.) anordnede For-

beredelses-Examen i Botanik, Chemi og Zoologi for

Lægestuderende.

Paa Ministeriets allerund. Forestilling har det be-

haget H. M. Kongen under 16. d. M. allern. at bifalde

folgende Bestemmelser om en Prove i Physik ved For-

beredelses-Examen i Botanik, Chemi og Zoologi for

Lægestuderende

:

1. Ved den ifolge Resol. af 27. Oktober 1843

(Bekjendtg. af 4. Novbr. næstefter) anordnede Forbe-

redelses-Examen i Botanik, Chemi og Zoologi skal der,

tørste Gang ved den Examen, som afholdes i Januar

1859, tillige særskilt aflægges Prove i Physik, saaledes,

-at deri bliver at fordre en almindelig Oversigt over

Physikens Resultater i samme Omfang, som ved Af-

gangs-Examen ved de lærde Skoler, men med Forbi-

gaaelse af alle Enkeltheder, undtagen i folgende, særlig

for det lægevidenskabelige Studium vigtige Afsnit,

nemlig: Bestemmelse af Legemernes Vægtfylde; Haar-

rorsvirkning og Diffusion; Vædskens Bevægelse i Ror;

Lydlære, især med Hensyn til Lydens Frembringelse

og Forplanteise; Lyslære, nied særeget Hensyn til Synet

med uvæbnet og væbnet Oie
; Galvanisme; Anvendel-

serne af Electromagnetisme, Inductionsstromine og Mag-
nets-Electricitet.

2. Examinationen foretages af Professor Plvysices

ved Universitetet, og for Faget gives en særskilt Cha-

rakteer, for hvilken, saavel som for selve Examinationen,
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de samme Regler gjælde, som for Proven i de andre 1858.

Examensfag. ^Janurø;
Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 22. Januar 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden i ss. Januar.

Nord- og Oster-Amtet, om Rettergangs-Sager ved-

kommende Ombudskasserne. Khavn den 23. Januar

1858. — hl Copieb. 1858 og 1859, Nr. 64. - Islandsk:

Tioindi um stjémarmålefnj Islands 1, 207-208.

Da Ur. Amtmanden i flere Henseender har været i

Tvivl, om og hvorvidt der skal betales Omkostninger af

vedkommende Ombudskasser i Sager, der anlægges

angaaende det kgl. Jordegodses Rettigheder, har De i

behgl. Skrivelse af 27. Januar f. A. udbedt Dem Ju-

stitsministeriets Bestemmelse meddeelt i Henseende til

folgende Punkter:

a. v e d F o r 1 i g s in æ g 1 i n g e n

:

1) hvorvidt den sædvanlige Betaling til Forligs-

mæglerne og Gebyr til Stævnevidnerne samt Godt-

gjorelse for disses Reiser kan erlægges;

2) hvorvidt Administratorerne, naar de gjore Reiser

til Forligsmodet, kunne fordre Reiseomkostninger og

Diæter; -.
' ,

*> h$&; • f:
-' :f"Hr ' /

'b. ved Retten

:

3) om Rettens Betjent hverken kan tilstaaes Rets-

gebyr eller Skriversalair, eller maaskee dette, men

ikke hiint;

4) hvor hoie Retsbetjentens Diæter maae være, og

5) om Godsforvalterne for Mode ved Retterne

kan tilstaaes saavel Reiseomkostninger som Diæter, og

hvor hoie disse i bekræftende Fald maae været

1 Gjensvar herpaa skulde man til behgl. Efterret-r

Bing tjenstl. meddele:
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1858.

23. Januar

ad 1) at d handlede S jer raaa tilkomme

Forligsmæglerne saavelsom Stævningsmændene den dem

ved Lovgivningen tillagte almindelige Betaling, jevnf.

Frd. 20. Januar 1797, §§ 24 og 40, og Plak. 6. April

1827, jfr. Frd. 21. Decbr. 1831 § 1, samt at Stævnings-

mændene tillige ville kunne erholde Reisegodtgjorelse

i Henhold til Bestemmelsen i Sportelreglement af 10.

Septenibr. 1830 § 63;

ad 2) at Administratorerne ifølge Rentek. Skriv,

af 28. Marts 1846 og 19. Juni 1847 hverken kunne

beregne sig Reisegodtgjorelse eller Diæter i Anledning

af deres Moder ved Forligsprftyér

;

ad 3) at Rettens Betjente ligesaaJidt kunne be-

regne sig Retsgebyr som Skriversalair, jevnf. Sportel-

reglem. 10. Septbr. 1830 § 13 og Rentek. Skriv, af

19. Febr. 1842 in fine;

ad 4) at der i Henseende til Diæternes Størrelse

vil være at forholde efter de i Canc. Skriv, af 9. Juni

1838 foreskrevne Regler, samt

ad 5) at Administratorerne i de omhandlede Til-

fælde ikke have Ret til Reisegodtgjorelser eller Diæter,

hvorimod de ifolge de under Nr. 2 anforte Rentek.

-

Skrivelser af 28. Marts 1846 og 19. Juni 1847 have

Adgang til at erholde en Godtgjorelse for uundgaaelige

directe Udgifter efter Amtmandens nærmere Skjon. —
Justitsministeriet den- 23. Januar 1858.

23, Januar. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og* Biskoppen over Island, ang.

Finantsloven for 1858—59, navnlig med Hensyn

til Latinskolen. Khavn den 23. Januar 1858. —
Isl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 63.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

1 Exemplar af den under 29. f. M. udkomne Finants-

lov for Rriantsaaret 1858— 59 samt Afskrift af det til

bemeldte Lov henhorende Underbilag, forsaavidt ved-
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kommer den under § 9 G. b. anforte Conto til Udgifter 1858.

vedkommende Ministeriet for Kirke- og UnderviisningS- 23. Januar,

væsenet, skulde man, med Hensyn til, at der til Time-

underviisning og forskjellige Udgifter ved den lærde

Skole i Reykjavik er bevilget det samme Belob som

sidste Finantsaar, eller 400 Rd. til hver, medens der

i Rectors Forslag til Budgettet for næste Finantsaar

var foreslaaet resp. 600 Rd og 450 Rd., ikke undlade

tjenstl. at meddele, at man, efter den Motivering, som

der var givet disse Forslag, ikke saa sig istand til at

optage dem paa det af Ministeriet Rigsdagen forelagte

Finantslovforslag.

Naar saaledes det forste af de nævnte Forslag var

blandt Andet motiveret ved, at man paa Grund af den

hoie Priis paa Livets forste Furnodenheder havde seet

sig hodsaget til at forhoie Honoraret for Timeunder-

viisningen med 8 Sk., saa at der nu gaves 2 Mk. 8 Sk.

pr. Time, istedetfor forhen 2 Mk., da kunde Ministeriet r

ikke paaberaabe sig denne Grund, eftersom man netop

ved at foranledige, at der' paa indeværende Aars Fi-

nantslov blev optaget 400 Rd. til Timeunderviisning

istedetfor, som forhen, 300 Rd., var gaaet ud fra den

Forudsætning, at Timeunderviisningen burde honoreres

med 3 Mk. pr. Time istedetfor med 2 Mk., og naar

det dernæst er anfort, at det ved Ministeriets Skrivelse

af 13. Decbr. 1855 er indrommet, at Docent H. Ar-

nesen skal honoreres for Underviisning i Naturhistorie

af det paa bemeldte Conto opforte Belob, saa maa

derved bemærkes, at hertil er knyttet den udtrykkelige

Betingelse, at den til Timeunderviisningen be-

stemte Sum ikke derved overskrides.

Med Hensyn til det andet af Rector gjorte Forslag .

blev der i hans Motivering henviist til, hvad han i

Skrivelse af 22. Mai 1856 havde bemærket om denne

Post i Forslaget til Skolens Budget for indeværende

Finantsaar; men da Ministeriet ikke dengang fandt

Anledning til at foreslaae Contoen til forskjellige Ud-
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1858. gifter foroget til more end 400 Rd., kunde man selv-

2lTjam7ar ^8e^£ *kke *aar "den n?e Grunde atter andrage paa

at faa denne Post forhbiet. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 23. Januar 1858.

23. januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Oplærelse af islandske Veteri-

nairer til Dyrlæger for Island. Khavn don 23.

Jailliar 1858. — Isl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 48. —
Islandsk: Ti&indi um stjornarmålefni Islands I, 20«—207.

Efterat Ministeriet, i Anledning af Hr. Stiftamt-

niandens beligl. Skrivelse af 19. Febr. 1856 og den

dermed indkomne Erklæring fra Landphysikus, J)r. med.

Hjalteliuj havde begjært Indenrigsministeriets Yttringer

angaaende paa hvilke Vilkaar tre unge Islændere maatte

kunne antages, som Elever paa Veterinairskolen, og

sidstnævnte Ministerium, saaledes som dets i Gjenpart

vedlagte Skrivelse udviser, havde erklæret, at de nævnte

Islændere vel kunde erholde fri Underviisning paa Vete-

rinairskolen, men derimod ikke Ophold sammesteds,

samt, at der til Kost og Logis til hver Elev antages

at ville medgaae c. 350 Rd. aarlig, tilskrev Ministeriet

Amtmændene over Vestamtet samt Nord- og Ostamtet,

og forlangte deres Erklæring angaaende denne Sag,

samt om, hvorvidt Repartitionsfondene maatte antages

at være istand til at bære den saaledes medgaaende

Udgift til Oplærelsen af en Islænder for hvert Amt i

Veterinairvidenskaben.

Nysnævnte tvende Embedsmænd have vel i deres

over Sagen afgivne Betænkninger erkjendt Nytten og

Nødvendigheden af, at unge Islændere oplæres i Vete-

rinairvidenskaben, for senere deels at praktisere i Is-

land, og deels at oplære Andre i den samme Videnskab;

men ligesom Amtmanden over Vesteramtet har bemærket,

at dette Amts Repartitionsfond ikke for Tiden er istand

til at paatage sig den Udgift, som den omhandlede



Justitsmin. Skriv. ang. Vetorinair-Klever. 269

Foranstaltning vil medfbre, saaledes maa det vistnok 1858.

erkjendes, at nærværende Tidspunkt, „da Repartitions- 23. Januar,

fondene have betydelige extraordinaire Udgifter at af-
~v-""*—

holde, navnligen i Anledning af Faaresygen, vil være

mindre vel skik kel til den ommeldte Foranstaltnings

Ivan-ksættelse.

Imidlertid har jeg dog troet, at man ikke burde

opgive Ilaabet om at see denne Plan realiseret, saa-

snart Forholdene maatte tillade det, og jeg skulde der-

for tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om, naar Sonder-

Amtets Repartitionsfond maatte være istand til at bære

den omhandlede Udgift, at ville træffe den fornodne

Foranstaltning til, at en begavet ung Islænder kan paa

de i Indenrigsministeriets Skrivelse anforte Vilkaar 1

blive antaget og hertil nedsendt for at oplæres i Vete-

rinairvidenskaben, og mod at han forpligter sig til, efter

1

) disse Vilkaar angives saaledes i Skrivelse fra Indenrigs-

ministeriet til Justitsministeriet, at de nævnte Elever »maae

have de fornodne physiske Kræfter og ikke være under

18 Aar gamle og kunne forstaae det danske Sprog, samt

at Ministeriet i Henhold til den samme ved § 4 i Loven

af 8. Marts 1856 angaaende Oprettelsen af en Veterinair-

og Landbohoiskole dertil givne Bemyndigelse, er sindet

at fritage dem for at underkaste sig den for Adgang til

Lære-Anstalten foreskrevne Præliminair-Examen, naar de

paa anden Maatle godtgjbre, at være i Besiddelse af

de fornb'dne Forkundskaber ; de kunne erholde fri

Underviisning paa Skolen, men ikke Ophold sammesteds.

De Omkostninger, deres Oplærelse vilde medføre, komme
saaledes i det Væsentlige til at hidrbre fra den Omstæn-

dighed, at de maae have Kost og Logis udenfor samme.

Disse Omkostningers Stbrrelse seer man sig vel ikke istand

til bestemt at opgive, dog antager man, efter hvad Vete-

rinairskolens Bestyrelse i denne Henseende har yttret, at

de omtrentlig ville kunne dækkes ved en aarlig Under-

støttelse af 350 Rd. til hver Elev, hvorved dog maa ud-

hæves, at Reise-Omkostningeme ikke tillige deraf ville

kunne afholdes«.

I

*
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1858. at have udlært, at nedsætte sig og praktisere i Sonder-

^T*^" Amtet. — Justitsministeriet den 23. Januar 1858 l
.

23. Januar.

23. Januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Sysselmandens Bopæl i Skapta-

fells Syssel. Khavn den 23. Januar 1858. —
Isl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 45.

Efterat Ministeriet med Hr. Stiftamtmandens be-

hagelige Skrivelse af 21. August sidsti. har modtaget

Sysselmand Gislasons Erklæring i Anledning af den

fra Althinget i sin Tid indgivne Petition om, at det

maatte paalægges Sysselmanden i Skaptafells Syssel,

at tage Bolig paa et for Sysselets Beboere mere be-

kvemt Sted, skulde man, da Erklæringen, i Overens-

stemmelse med den af Althinget udtalte Mening, gaaer

ud paa, at Sysselmanden vilde være bedst situeret i

Kleifa Rep, tjenstl. anmode Dem om, behgl. at ville

paalægge Sysselmand Gislason for Fremtiden at tage

Ophold i den nævnte Rep. — Justitsministeriet den

23. Januar 1858.

23. Januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Dispute mellem to Repper om

Bekostningerne ved et Fattiglems Underholdning.

Khavn den 23. Januar 1858. — isl. Copiebog

1858 og 1859, Nr. 44.

Efterat Ministeriet med Hr. Stiftamtmandens be-

hagelige Skrivelse af 19. August f. A. har modtaget

en dansk Oversættelse af det af Repstyrerne i Thing-

valla Rep i Arnes Syssel i sin Tid indgivne Andragende

med Bilag, hvori bemeldte Repstyrere anke over en af

l

) under s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaede

fra Justitsministeriet til begge Amtmændene. Copieb. sst.

Nr. 49. 50.
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Stiftamtet under 14. Juli 1856 afgiven Resolution, hvor- 1858.

ved det blandt Andet er paalagt bemeldte Rep at re- ^Z~T~*^
fundere Seltjarnarnes Rep i Gullbringu Syssel et af

samme gjort Udlæg til den i forstnævnte Rep for-

sorgelsesberettigede Gudmund ur J6nssons Underholdning

i Fardagsaaret 1854—55, skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

da her ikke er Sporgsmaal om, i hvilken Rep den Paa-

gjældende er forsb'rgelsesberettiget, men derimod om,

hvorvidt en i sin Tid mellem Fattigbestyrelserne i

Seltjarnarnes og Thingvalla Repper truffen Overeens-

komst om hans Forsorgelse kan antages at være bleven

afficeret ved det af sidstnævnte Fattigbestyrelse i Aaret

1854 foretagne Skridt, vil Sagen, da dette er en Rets-

qvæstion, henhøre under Domstolenes Afgjorelse. —
Justitsministeriet den 23. Januar 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden &s. Januar,

over Island, ang*. Udgifter til Extraposter. Khavn

den 23. Januar 1858. — isi. Copieb; 1858 og 1859,

Nr. 51.

Ved 8. Erindringspost til det af Landfogden af-

lagte Regnskab for den islandske Postkasses Indtægter

og Udgifter i Aaret fra 1. April 1852 til 31. Marts

1853, blev der udsat om et Belob af 20 Rd., der af Post-

kassen var blevet udbetalt for tvende Extratoure imellem

Skaptafells Syssel og Reykjavik, idet det formentes,

at idetmindste Halvdelen heraf burde falde Sonder-

Amtets Repartitionsfond til Last, efterdi den ene af

de ommeldte Extratoure var foranlediget ved, at et

Expresbud blev fra Sysselmanden afsendt til Reykjavik

med Beretning til Stiftamtet om Althingsvalgene i

Skaptafells Syssel i Aaret 1852, og har Regnskabs-

foreren med sin Besvarelse hertil fremsendt en Skrivelse

fra Sonderamtet af 26. Oktbr. 1855, hvori er antaget,
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1858. at den omhandlede Udgift ikke vil kunne fordres re-

~^rr. funderet Postkassen.
•23. Januar.

^ Anledning heraf skulde jeg ikke undlade herved

tjen sti. at meddele Hr. Stiftamtm. til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at

bemeldte Udgift for denne Gang kan passere, men Mi-

nisteriet maa derhos lige tjenstl. have Dem anmodet

om, behgl. at ville paasee, at Udgifter til Extrapost i

lignende Tilfælde for Fremtiden undgaaes, ligesom de i

ethvert Tilfælde ikke ville kunne falde Postkassen til

Last, idet Bestemmelsen i Forordn. 8. Marts 1843 § 79

om Portofrihed for de Embedsbreve, som sendes i An-

ledning af Valgene, ikke indeholder nogen Hjemmel til

at Betaling for Expresser med disse Breve skulde af-

holdes af Postkassen. — Justitsministeriet den 23. Ja-

nuar 1858.

23. januar. Det islandske Departements Skrivelse til Stift-

amtmanden over Island, ang. Anvendelsen af Lov

om Tillægsbevilling 1857—58. Khavn den 23.

Januar 1858. Isl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 66.

Ved hoslagt at fremsende 1 Exemplar af en under

29. Decbr. sidstl. emaneret Lov om Tillægsbevilling for

Finantsaaret 1857—58, undlader man ikke tjenstl. at

gjore Hr. Stiftamtm. opmærksom paa:

1) at der ved samme, i Henhold til Ministeriets

Skrivelse til Hr. Stiftamtm. af 21. April 1856, er be-

vilget et Belob af 250 Rd., som Godtgjorelse til Land-

physikus, Dr. J. Hj altalin, fra den Dag, han blev

constitueret i bemeldte Embede, til 31. Marts 1856,

hvorom De vilde behage at meddele saavel Dr. Hjaltalin

som Landfogden det Fornodne, og

2) at der ligeledes er bevilget et rentebærende

Forskud af 4000 Rd. i Anledning af den i Sonderamtet

herskende Skabsyge, hvorom de ovrige Amtmænd i

Island herfra under D. D. er meddeelt fornoden Under-

retning. — Justitsministeriet den 23. Januar 1858.
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Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 1858.

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.
13 Fel)

Skjode paa Jorden HlidarMs til Reykjavik By.

Khavn den 13. Februar 1858. — isi. Copiebog

1858 og 1859, Nr. 82. — Islandsk: Tftindi um Btjérnar-

målefni Islands I, 208—209.

Fra Justitsministeriet har dette Ministerium mod-

taget en af Stiftamtm. og D. Hoiærv. til førstnævnte

Ministeriums Afgjtirelse under 26. Februar f. A. ind-

stillet Sag, angaaende Sporgsmaalet om, hvorvidt den

ved Reykjavik beliggende Jord Illioarhus med tilhorende

Hjaleie Ånanaust, i Medhold af allerh. Resol. af 24.

Februar 1835, kan ansees a£ være definitivt overdraget

som Eiendom til Reykjavik Kjobstads Comniune.

Ved at fremsende denne Sag har Justitsministeriet,

næst at bemærke, at det maa ansees som en res transacta,

at den omhandlede Jord skal anvendes til Byen Reykja-

viks Udvidelse, i Overeensstemmelse med de i nysnævnte

allerh. Resolution af 24. Februar 1835 desangaaende

foreskrevne Regler, yttret, at Jorden neppe kan siges

at være bleven Byens Eiendom, saalænge et lovforme-

ligt Skjode paa samme ikke er udstedt, men at Præ-

sten paa den anden Side ikke heller kan modsætte sig,

at en saadan Overdragelse af Eiendomsretten nu finder

Sted, da den meerbemeldte allerh. Resolution, hvorved

Byen tillagdes Eiendomsretten ved den forste Vacance

i Kaldet, baade er bleven den daværende Præst i Kaldet

communiceret og derhos tilborligen thinglæst ved den

Jurisdiction, hvorunder Jorden ved Resolutionen blev

henlagt.

Da jeg maa tiltræde den af Justitsministeriet saa-

ledes udtalte Anskuelse, skulde jeg, efter bemeldte

Ministeriums Begjæring, tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm.

og D. Hoiærv. om, behagel. at ville paalægge Sogne-

præsten til Helgafell Præstekald, Olaf Thorberg, ved

XVU. B. 18
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et under Paaberaabelse af denne Skrivelse udfærdiget

lovformeligt Skjode, hvortil Udkast bedes ham ined-

deelt, at overdrage Kjobstaden Reykjavik den omhand-

lede Jord med Hjaleie til Eiendom paa de i allerh.

Resolution af 24. Februar 1835 an forte Vilkaar. —
Naar dette er skeet, forventer jeg derom at modtage

Indberetning. — Ministeriet for Kirke- og Underviis-

ningsvæsenet den 13. Februar 1858.'

16. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Udforselen af Fisk fra Island

til Spanien. Khavn den 16. Februar 1858. —
Jsl. Copieb. 1858 og 1859, Nr. 86.

Udenrigsministeriet har meddeelt dette Mini-

sterium Underretning om, at Consul Ortenbach i Bar-

cellona har i sin Indberetning om Handelsforholdene der

paa Pladsen i forrige Aar blandt Andet anfort, at der

til Barcellona i 1857 kun ere indforte 5 smaae Lad-

ninger Fisk fra Island til særdeles hoie Priser, dog af

en Qvalitet, der lod meget tilbage at onske, samt at

Brugen af denne Artikel betydeligt vilde tiltage, der-

som Tilberedelsen deraf var bedre og den kunde leveres

til samme Priis som norsk Fisk.

Dette har jeg ikke villet undlade tjenstl. at med-

dele Hr. Stiftamtm., idet man maa have det overladt

til Dem at bringe Indholdet heraf til almindelig Kund-

skab i det Dem betroede Amt paa den Maade, som

De maatte finde mest passende. — Justitsministeriet

den 16. Februar 1858.

22. Febr. Capitelstaxt for Hnnavatns og Skagafjords

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1858 til

samme Tid 1859. FrK>riksg,4fa den 22. Febr. 1858.

— Islandsk: Oiiginal-Gjenpart trykt som Schema paa et

Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende

Tal. Jevnf. Sig. Hansen: <fUm verfclagsskrar" a Islam li j'irin



Capitelstaxt for Norder-Amtet. 275

1850 til 1800" i „Skyrslur .um landshagi a Islandi" II, 400- 1858.
429. Norfcri VI, 17-18. 22. Febr.

V er bl ag s skrå, sem gildir i Hunavatns syslu og

i Skagafjar&ar s^shi fra mi&ju Mai månafcar 1858 til

jafnlengdar 1859.

C.

nkismynt. hundrafc. alm.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr 1 1

•l • • # • •
AC\ 4.74 / /in4U 474 / *1l h
å4 AQ40 97 n 91 i

Q o 97 Q7 OD oli

A A4 7Q 1 quoo 19 ou y 2

QO O 4! 4n4U 9444 ^9OÆ
a 44 <*4 7Ké O 9ft/in

7 9 97 QQHo AA 73
o
c* •••••• 1 QJ V 1

Q

lo

o 1 ^ oo 9fl 44 1 il \jlo /v

IN I •
i n p 40 79 oy

» ~* 9U '/o&%9 /2 ol) M/l04 90 1*y 2

19 94 J /o-64 /2 oU OU 94 1
'

A\ *

1 Q 1 9Q '/,. 9Q ol) OO 1

.CO ;1

in r. 1 4 D n o »

1 ^ 97 1
. 17 1 fi1 O 1 A

J 4

1 A » OU /2
i i
1

1

V

1 »7 19 1 K1 w 1 o

1 W II 04 1

7

40 1 4
1

4

1 Q 1 1 # /2
1 7 4V) /2 1 41 4

i 44 55 o 44

n 30 37 48 30

Nr. 22 5 » 30 24

4 35 26 18 21

4 28 25 72 20
'/«

25 3 92 '/a 23 75 19

3 91 '/a 23 69 19

Nr. 1 36 20 60 16 Va

2 B 30 24

1 86 28 42 23

1 85 28 27 22 Va

'3 Rubrikkerne ere fuldstrendigen anftirle i Capitelstaxten lor

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 3. April 1857 (ovenf.

S. 59—61).

18*
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loOo. • rikismynt. hundrab. alin

.

rå. sk. rd. sk. sk.

22. Febr. F. Nr. 31 ... ... 5 16-Va 20 66 16'/l

, 3 24 18 l9Va
i

42 20 60 16'/2

MMM 36 19 » 15

3fi • . . . 1 62 19 72 16

86 . . . 3 67« 22 21 18

6 15 • 12

Nr. 38 . . . . . . 4 35 26 18 21

•
39 M » n V

72 45 n 36

41 72 36 i) 29

88 1

3
t

•> 17'2

43 1 43 • 28

Mebalverb a hverju hundrabi og hverri alin i

nefndum landaurum verbur:

Eptir A, e&a 1 frtøu . . 31.81 25 «/2

- B, - 1 ullu, smjOri og télg . 36.39 29

- c, - 1 . . 24.417a 19V2

- D, - t

1 . . 25.85 20 V*

- E, - 1 l^si . 26.80 21 V»

- F, - 1 . 20.20 16

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

meb 6 s^na mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 27 Rd. 58 Sk. fog alin] 22 Sk.

Fribriksgafu 22. dag Februarmån. 1858.

l umbobi Herra Biskupsins

Havstein. Daniel Halldårsson.

22. Febr. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe Sysseler

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1858 til samme

Tid 1859. Frifiriksgåfa den 22. Febr. 1858. —
Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halv-

ark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende

Tal. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verblagsskrår å Islandi arin

1856 til 1860" i „Skyrslur nm landshagi å Islandi" II, 406-
429. Norbri VI, 17-18.
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Verolagsskrå, sem gildir i Eyjafjaroar syslu og 1858.

i J>ingeyjar syslu, fra inibju Mai månacar 1858 tiJ jafn- 22. Febr

lengdar 1859.

A. Nr. 1
1

— 3

Jf..
•

* i^fv 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— ii

\

12

— 13

C. Nr. 14

I

- 15

— 16

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

I • — 24

i V — 25

I

— 26

E. Nr. 27
i

f
- 28

— 29
;

j

— 30

i F. Nr. 31

— 82

— 33

• * • • #

• •••••

rikismynt. hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

37 58 37 58 30

4 88 y2 29 51 23

6 87 41 42 33

5 37 43 8 34 Vi

3 85 '/a 46 66 37 Vi

5 17 41 40 33

2 86 Va 29 I 23

23 22 23 22

19 5 25 38 l

/a
i

20' a

n 40 Vi 50 60 40' 2

i 32 40 M 82

24 30 i 24

23 28 72 23

• » • 1

») 35 21 84 17 7«

II 41 12 78 10

» 15 18 72 15

94 19 56 16' a

1 25 18 87 15

• 41 51 24 41

32 Vi 40 60 32' i

4 64 28 22',/a

4 3'/a 24 21 19 Vi

3 93 23 78 19

3 56 21 48 17

3 35 20 18 16

J 64 25 i) 20

2 17 32 63 26

2 8«, 31 81 '/« 25

1 88 28 72 23

4 90 »/* 19 74 16

3 76 22 72 (8

3 77a 18 45 15

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 3. April 1857 (ovenf.

S. 69 -6H.

1
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1858. Rikismynt. Hundrab. Ann.

lu. airSK. ru. SK.

22. Febr. F INI *
IA»rx • . • 2 o / i 16 28 l «i

1 o

i 64 20 I 16

OU • • • 17 25 6 20

»i 7 17 48

(1 INI

.

oo • • . 4 27 25 66

1 O /O Ifi

66 44 24

58 V2 26 72 21
',

2

88 « n 17 V«

52 'A » 29 l

/a

Mebalverb å hverju hundraoi og hverri alin i

nef'ndum Iandaurum verour:

EptirA, eba i friou 35.25V* 28

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 37.33 30

— C, - i tovoru af ullu 26.24V« 21

— D, - i tiski 23.52 19

— E, - i tysi . . 29.41 V* 23 xh
— F, - i skinnavoru 19.94 16

" En mebalverb alIra landaura samantalin og skipt

meb 6 syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 28 Rd. 61 Sk. [og alin] 23 Sk.

Fribriksgåfu 22. dag Februarman. 1858.

I umbobi Herra Biskupsins

Havstein. Daniel Halld6rsson.

22. Febr. Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1858 til

samme Tid 1859. FriSriksgåfa den 22. Februar

1858. — Denne Capitelstaxt anftfres som forkyndt i Norder-

Mula Syssel 1858. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som

Schema paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen ud-

fyldt med de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verb-

lagsskrår å Islandi" i uSkyrslur um landahagi å islandi" II,

406-429. Norbri VI, 17-18.
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Verblagsskra, sem gildir i Norbur-Mula syslu 1858.

og i Subur-Mula syslu, fra mibju Mai månabar 1858 22. ¥tbr.

til jafnlengdar 1859.

rikismynt. hundi ab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

44 Va 31 44 Va 25

— 2C*ford. 1858) 5 31 '/a 31 93 25 Va

— 3 . . . . ; . 7 42 » 33Va

51 44 24 35 !/a

95 '/a 47 .90 38 «
:

29 1

a 42 44 34
,

43 34 46 27 f

/a

84 22 84 . 18' 2

— 9 . . . 18 27 24 36 19 Va

B. Nr. 10 . . . 41 51 24 41

32 40 » 32

— 12 . . .
»

• 25 31 24 25

24 30 24

1 1 > i)

— 15 ... 19 11 84 9'A

36 11 24 9

9 11 24 9

84 17 48 14

32 20 » 16

— 20 ... *
. .

»» 48 60 i) 48

4 2«> 53 ! 12 427a

D. Nr. 22 . . . . . . 4 80 1

2 29 3 23

. . , 4 83 '/a 29 21 23 Va

88 29 48 23Va

84 23 24 18 7*

36 20 24 16

i) » i)

90 29 6 23

— 29 ... v ! i 85 '/a 28 84 Va 227a

53 23 27 187a

F. Nr. 31 , . ,
14 20 56

1
16 Va

7 24 42 19 Va

82 17 12 13' a

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftirte i Capitelstaxtcn for

Hunavains og Skagaijords Sysseler 3. April 1857 ^ovcnf.

S. 59—61).
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1858 nkismynt. hundrab« alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

22. Febr. F. 59 12 88 lO'/a

22 14 72 12

. . . 4 47 26 90 21 1

/2

7Va 18 72 15 -

G. Nr. 38 . . . . . . 4 58 27 60 22

. . . » » l) i) i

61 43 66 35

— 41 ... » »» n »

— 42 ... . . . 1 6 » » 20 ya

— 43 ... . . . 1 33 i) 1 26

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i

nefndum landaurum verbur:

Eptir A, e&a i . 35.72 Vs 28Va

- B, 1 ullu, smjori og t61g . . 38.12 30V4

- c,
i

1 . 26.41 21

- r», . 26.24 21

- E,
/ m . 26.86 Vs 21 V«

- F,
/

1 . 19.34 Vs 15V«

En mebalverb allra landaura, saniantalin og skipt

meb 6, syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 28 Rd. 77 Sk. [og alin] 23 Sk.

Fribriksgåfu 22. dag Februarmån. 1858.

I unibobi Herra biskupsins

Havstein. Daniel Halldérsson.

2. Marts Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel og flere

Sysseler, samt Byen Reykjavik i Sonder-Amtet,

fra Medio Mai 1858 til samme Tid 1859. Islands

Stiftanitshus og Bispecontoiret (Reykjavik) den 2.

.

Marts 1858. — Denne Capitelstaxt antøres som bekjendt-

gjort 1858 i Rångårvalla Syssel, samt i Gullbtinga og Kjosar

Syssel og i Byen Reykjavik. — Islandsk: Original-Aftryk

fra Islands Bogtrykkeri i Reykjavik, 2 Blade i 4*°. Jevnf.

Sig. Hansen: MUm verblagsskrår a Islandi årin 1856 til 1860"

i „Skyrslur um landshagi å fslandi" II, 406-429. pjdbdlf.
'

X, 62.
V

'

'

- .
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Verblagsskrå, sem gildir i Borgarfj årbar, Gull- 1858

bringu og Kjosar, Årness, Rångarvalla og Vestmanna- 2. Mar

e yj a syslum og Reykjavikur bæ, fra mibju Mai månabar

1858 til sama tima 1859.

er [ia hundrab

Rikismynt. å landsvisu. er !>å 1 al

ret. sk. ni. sk. tik.

A. Nr. 1
1

. . . . 35 29 35 29 28

- 2 . . . , . 3 30 19 84 16

- 3. . . . . . 5 11 80 66 24 Va

4 . . . . . . 3 75 30 24 24

53 80 60 2in/i
m—m 39 27 24 21 3

/<

-
. . . 2 21 w » »

- 8 . . . , . 16 85 16 85 18 xh
- 9 . . . . , . 10 80 14 43 11 Va

B. Nr. 363
/4 45 90 86 3

/4

— 29 y8 36 84 29 >/*

25 31 24 25

13 . . . 22 27 48 22

C. Nr. 14 . . . . . • » » i) » II

22 13 72 11

45 I) » »

17 . . .
6'-2 12 18 9*/4

18 . . . 82 i) i)

19. . . 44 i) 1) »

•

45 )) n I

34 i) i) »

D. Nr. 22 . . . . . . 4 78 28 84 23

45 32 78 26 "/«

24 ... 4 52 27 24 2l 3
,4

39 26 42 21

26 . . 33 26 6 203
/4

E. Nr. 27 . . . ... 1 55 23 57 19

93 29 51 233
/4

90 29 6 23 »A

30 . , , . 1 75 26 69 21 V«

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anfbrte i Capitelstaxten for

Borgarfjords Syssel og liere Sysseler, samt Byen Reykjavik

i Sender-Amtet, fra Medio Mai 1857 til samme Tid 1858,

dat. 23. Februar 1857 (ovenf. S. 32-35).
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1858. er [)å hundrab

2. Mårts. Rikismynt, a laudsvisu. er|)ålal.

Hl hk. ni. sk. sk.

fro I

S

• 1/1 r * *OZ 1 o '/a

Å
\

1 i 1 24 f)0

n
O 20 60 lo 72

DO fc"l/~l20 56 16 7a

i

1 78 kil
21 72 i ry 1

'

I7 1

/*

QO »y bo 17 7 4

B o lo • 1 ^

4 30 B B ii

1 75 » il

3 1 n » ft

1 28 » B li

B 83 » II

•

» 9 i) »

F. Ni. 31 .

— 32

— 33

— 34

— 35 ..... .

— 36

— 37 . . i \ . .

G. Nr. 38

— 39

— 40
;~- 41 . . : ; . .

— 42

Mebal ver6 å hverju hundrabi og hverri alin i

fyrrtdldum Jandauruin verbur:
er |>å hdr. er ]>a

å landsvi'su. 1 alin.

Rikismynt. rd. sk. sk.

Eptir A. eba i fribu . . 25 64 20 Va

— B. — i ullu, smjori og tolg . 35 38 28 V*

— C. — i tovoru af ullu .... 12 93 10n
/s

— D. — i fiski 28 28 22*/s

— E. — i lysi 27 22 21 a/4

— F. — i skinnavoru 20 66 16 Ve

En mebalverb allra landaura, sainantalib og skipt

nieb 6, synir abal-mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 25 Rd. 4 Sk. [og alin] 20 Sk.

[>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr sneinnibær å vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i f'ardogum;

lika 6 saubir J)revetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 aer geldar, a hausti;

eins aburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardoguin;

en hryssa, å sama aldri, 90 alnir, eba n
.U hdr.,

svo lVfl verbs hennar er a vib hundrab.
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Eptir B. gjora 12 fjorbungar af ullu, sinjSri eba tolg,

hundrab.

' — C. — 60 por eingirnissokka, eba 180 por sjo-

vetlinga, hun drab.

— D. — 6 vættir af sérhverri tiskitegund, J>ar

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eoa 120 pottar lysis, hundrab.

— F. — 4 fjorbungar nautskinns, liundrab;

eins 6 fjorbungar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 Q6rMngar saubskinns

'

og 12 fjorbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn. .

fslands stiptamtshusi og skrifstofu biskups 2. Marts

1858.

J. D. Trampe. H. G'. Thordersen,

Capitelstaxt for Oster- og Vester-Skaptafells 2, Marts.

Sysseler i SOnder-Amtet, fra Medio Mai 1858 til

samme Tid 1859. Islands Stiftamtslms og Bispc-

contoiret (Reykjavik) den 2. Marts 1858. —
Islandske Original- Aftryk fra Islands Stiftsbogtrykkeri i

Reykjavik, 2 Blade i 4*°. Jevnf. Sig. Hansen: „Um verblags-

skrar å islandi arin 1856 til 1860" i „Skyrslur nm landshagi

a islandi" 11, 406- 429. I>j6661f. X, 62.

Verblagsskra, sem gildir fyrir Austur- og Vestur-

Skaptafells syslur, fra mibju Mai manabar 1858 til saiua

tima 1859. M
er [)å hundrab

Rikismynt. å landsvisu. er[>ålal.

rd. sk. rd. sk. sk.

A. Nr. 1' 26 » 26 » 203
/4

— 2 3 74 22 60 18

— 3 4 45 26 78 21%

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capilelstaxten for

Vester- og Oster-Skaptafells Sysseler i Sonder-Amtet fra

Medio Mai 1857 til samme Tid 1858, dat. 23. Februar

1857 (ovenf. S. 35-383,
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1858.

2. Marts

A. Nr. 4

— 6

— 8

— 9

B. Nr. 10

— U . . . . .

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E Nr. 27

— 28
,

— 29

— 30 ,

F. Nr. 31

— 32

— 33 .

— 34 .

— 35 .

— 36 .

— 37.

G. Nr. 38 .

— 39 .

— 40 .

— 41 .

— 42 .

— 43 .

Ri'kismynt.

er ]>å hundrao
'

a Jandsvisu, er {>å 1 al

•

rd. sk. rd. sk. sk.

3 57 28 72 23
2 50 30 24 24
o
O 26 26 16 21

2 89 » II •

II) DU 16 56
1 1 O14 7 16 9 13

1 o7 46 24 37
» 28 1

2 35 60 28 '/a

4* Ol i/. 2o 84 21 Va

44 h 12 22 '/2

| )) ») i) i)

1) 1) 1 n v

w » w

8 15 12

1) »
)>

1
J »

») 41 » n D

OU 1

U i* » »

A
4 od 27 30 21 3

/4

n ») » »

i) »i »

å4 A O48 27 » 21 Va
i) » i)

i 60 24 36 19 Va

i 45 22 3 17'/a

i 56 23 72 19
4 30 17 24 13 3

/<

Qo Jo 19 M 15

2 77 16 78 18 tø
2 II 16 88 13'/a

1
49*

18 12 14 "/i

2 54 15 36 12'
1

i) 5 2
/3 13 32 10*3

24

69

i)

84

93

»

I

M
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Mebalverb å hverju hundrabi og hverri a'jin i 1858.

fyrrtoldum landaurum verour: 2. Marts.

er [xi hdr. er f)å
- ~ -^^^

* a landsvisu. 1 alin.

Rikiamynt. rd. sk. sk.

Eptir A. eba i frifcu 24 15 19V4

— B. — i ullu, smjori og tolg . 34 21 27 Vn

~~ C. — i to-voru af ullu ... 15 » 12

— D. —
- i fiski 27 15 81 3

/4

— E. — i tysi 23 37 .18%
— F. — i skinna-voru 16 66 13 Va

En mebalverb allra landaura, saniantalio og skipt

meo 6, synir aoal-me bal ve ro allra mebalverba
[hdr.] 23 Rd. 42 Sk. [og alin] 18% Sk.

f>egar meta skal fyrtalda landaura tilhundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr snemmbær a vib hundrat);

eins 6 ær, lobnar og leinbdar, i fardogum;

Hka G sauoir |)révetrir og eldri,

eoa 8 sau bi r tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar, å hausti;

eins åburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum ;

en hryssa, å sama aldri, 90 alnir, eoa nh hdr.,

svo IV3 verbs hennar er å vio hundrab.

— B. gjora 12 fjorbungar af ullu, smjori eba tolg,

hundrab.

— C. — 60 por eingirnissokka, eba 180 por sj6-

vetlinga, hundrab.

— D. — 6 vættir af serhverri fiskitegund, [)ar

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hundrab.

— F. — 4 fjorbungar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbungar af kyr- hross- og

sel-skinni; en 8 fjorbungar saubskinns

og 12 fjorbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtslnisi og skrifstofu biskups 2. Marts

1858.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.
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1858. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

JS?^ over Island, ang. et paatænkt Legat til Stiftelse

af en Pigeskole i Reykjavik. Khavn den 4. Marts

1858. — Isl. Copieb. 1858, Nr. 97. - Stiftelsen kom al-

drig til at træde i Kraft.

I en til Justitsministeriet indkommen Skrivelse har

Cancelliraad, Byfoged Finsen i Reykjavik andraget, at

en agtet Mand, der antages at have en ikke ubetydelig

Formue, men som onsker sit Navn fortiet, har afgivet

til ham et Udkast 1
til en Dotation af 5000 Rd. til

') Det nævnte Udkast lyder saaledes:

• P. M.

En ældre Person vil anvende en Deel af sin Formue

til Oprettelse og senere Fundering af en Pigeskole i Reykja-

vik, naar Ministeriet giver sit Samtykke til, at Althinget

og Communen kan antage Gaven til folgende Betingelser

:

A. Saasnart det af Ministeriet paalægges Communen
i Reykjavik at oprette Bbrneskoler, eller denne Commnne
engang af egen Drift skulde fatte en saadan Beslutning,

anvises en Kapital af 5000 Rd. r. S. til Opforeisen af en

Pigeskole under følgende Betingelser:

1) Skolen skulde fore Navnet Carolineskole.

2") Undervisningen skulde foretages paa Dansk, med

Undtagelse af islandsk Grammatik, som kunde læres paa

Islandsk.

Den 6idste Bestemmelse har paa ingen Maade sin

Grund i Forkjærligheden for det danske Idiom, tvertimod

ansees dette som fattigt og ufuldkomment i Sammenlig-

ning med det kraftfulde gamle nordiske Sprog, ligesom den

danske Litteratur maa erkjendes ubetydelig i Sammenhold

lil destore engelske, franske og tydske videnskabelige Skatte.

Men Island kan og maa ikke isolere sig; det er nu

engang sammenknyttet til Danmark, ventelig paa længere

Tider, og derfor bor det ansees som nødvendigt, at Bbr-

nene i Almueskolen fornemmeligen lære det danske Sprog,

efterat de allerede have lært Modersmaalet i Hjemmet,

samt ogsaa deri maatte erholde grammatikalsk Under-

visning i Skolen.

Dertil kommer, at en islandsk Litteratur egentlig kun

existerer i de gamle historiske Mindeskrifter, og der til
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Opforeisen af en Pigeskole i Reykjavik, der skulde 1858.

bære Navn af Cnrolineskole, samt til en Fundation af 4 Marts.

Underviisning i dc exakte Videnskaber mangle gode Hjælpe-

kilder, saavel for Lærere som Disciple.

Men Hovedsagen er dog, at det maa ansees umuligt

at skafte praktisk dannede Lærere for Primærskolcr. Saa-

ledes som Opdragelsen i Almindelighed er i Island, maa
det være vanskeligt at faae Bornelærere herfra. Hvor-

ledes kunne vel unge Mænd, som aldrig i deres Ungdom

have lært at adlyde, opdrage Børn til Orden og Lydig-

hed? — Derfor maatte ogsaa alle Forsog med islandske

Seminarister og Candidater mislykkes.

Hvad kan det hjælpe igjen at sende unge Mennesker

til danske Seminarier? Vilde dermed ikke tabes mango

Aar, og de unge Mænd alligevel komme tilbage uden al

praktisk Dannelse? Kan det vel forsvares, at bygge en

i Skoles Fremtid og Existence paa det meget uvisse Udfald v

t af saadanne gjentagne Forsog? Og hvorledes kan der

igjen skaftes en islandsk Lærer, naar nogen af de ansatte

falde fra, eller befindes ikke at kunne udfylde sin Stilling?

Derimod haves bestandig Udvalg mellem øvede, allerede

praktisk erfarne danske og norske Seminarister, saavel til

den første Besætning af Skolen, som en senere Erstatning

af lærerpersonalet. Testator er, efter lang Eftertanke,

saa aldeles overbeviist om Nødvendigheden af dansk

Underviisning, at han maa betinge denne som en conditio

sine qva non for Legatet, som skulde anvendes til Byens

sande Gavn og Bedste, efter en fornuftig realisabel Plan,

i men uden Hensyn til sygelige Fordomme af en pitty na-

I tionality, som Englænderen siger.

B. Under den Forudsætning, at den forestaaende

Gave vil blive antaget, under vedføiede Betingelser, af

Ministeriet, Althing og Communc, har Testator ligeledes

besluttet i sin sidste Villie at anvise en mindre eller større

Kapital, som en Understøttelsesfond for Carolineskolen,

under Navnet Carolinestiftelsen eller Carolinelegatet, til

følgende Betingelser, hvilke ligeledes ventes approberede

af Ministeriet:

§ 1. Forvaltningen overtages af Reykjaviks Commu-
nalbestvrelse eller den Corporation, der med Tiden maatte

f træde istedetfor samme. s
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1858. et i Forbindelse med Skolen staaende Legat eller

4. Marts. Stiftelse, under Navnet Carolinestiftelsen eller Caroline-

§ 2. Regnskabet bekjendtgjores aarlig ved Plakatering

og i offentlige Blade, tilligemed en aarlig speciel Gjen-

tagelse af denne Fundations §1 — 8, at den ikke maatte

komme i Forglemmelse.

§ 3. Controllen samt Revisionen tilkommer Amt-

manden, Bispen og Rectoren ved den lærde Skole, eller

de Autoriteter, som i Tidens Lf3b maatte udfylde deres

Pladse. v

§ 4. Kapitalen sættes med pupillarisk Sikkerhed paa

Rente i gode Jordeiendomme, men ikke i Bygninger, og

endnu mindre i danske Statspapirer. Smaae Summer kunde

ad interim anlægges i Byens Sparekasse, naar den engang

* maatte komme i Virksomhed.

§ 5. Af Renterne lægges Halvdelen aarligen til Ka-

pitalen, som saaledes fordobles hvert 20de Aar, og b'dv

voxe frem til evige Tider og almindelig Gavn og Bedste.

§ 6. Halvdelen af Renterne anvendes paa følgende

Maade

:

a) Aarligen den 9. Januar fordeles en Værdi af 50

Rd. i Præmier af 20, 15, 10 og 5 Rd. iblandt de 4 Pige-

horn, der have at fremvise de bedste Vidnesbyrd for Flid,

Orden og Sædelighed i det afvigte Skoleaar.

b) Til Anskaffelse af Bftger og Skrivematerialier for

fattige Disciple.

c) Til Timeunderviisning foruden den reglementerede

Skoletid, samt i islandsk Sprog.

d) Til Anskaffelse af Materialier for en Industriskole

i kvindelige Haandarbeider.

e) Til Pensioner for Lærernes Enker.

g 7. Derimod maa Renterne af dette Legat aldrig

benyttes til Formindskelsen af den Sum, som Communcn
aarligen maa sammenbringe ved Skoleskat eller paa anden

Maade til Skolens Vedligeholdelse og sammes Bygninger,

da Legatet kun er bestemt til Extraforbedringer af Skolen,

samt Hjælp for Fattige, uden Hensyn til Communens or-

dinaire Hjælpekilder.

§ 8. Ifald der i Tidernes Lc5b til de i § 6 speci-

ficerede Oiemed ikke maatte behc5ves den hele aarlige

disponible Sum, anvises Resten til Byens Drengeskole paa
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legatet, med tilfSiet Onske om at erholde Tilladelse til 1858.

at foranledige Andre til lignende Legater for bemeldte 4, Marts.

Stiftelse, indtil et samlet Belob af 20,000 Rd., samt"^""^*^

at bemeldte Mand har anmodet ham om at anbefale

den i Udkastet fremsatte Plan til Ministeriets Appro-

bation, saaledes "at det kan være Communen tilladt at

antage Legaterne under de foreskrevne Conditioner,

hvilke han har dusket specielt gjentagne i Ministeriets

Resolution, forsaavidt denne maatte lyde gtinstigen.

Ved at fremsende bemeldte Udkast har Caneelli-

raad Finsen derhos bemærket, at han har forestillet

den Paagjældende deels det Usædvanlige i en saadan

Forespørgsel, hvor Testators eller Disponentens Navn

ikke er opgivet, deels det formentlig Unodvendige i

samme, da det ikke synes at være nogen Tvivl under-

kastet, at en Disposition af den her omhandlede Natur,

forsaavidt den var affattet i Overeensstemmelse med

Reglerne om Testationsrettens Grændser, vilde, naar

den var oprettet, erholde den attraaede allerh. Con-

iirmation, men, da han imidlertid ikke har villet afstaae

fra sit Onske, og da der her er Sporgsmaal om en

Stiftelse, der vilde blive til væsentligt Gavn for Byen

Reykjavik, samt da en forud opnaaet Vished for, at

den paatænkte Plan vil vinde Ministeriets Bifald, mu-

ligen kunde have Indflydelse paa Planens Realisation,

har han troet ikke at burde undslaae sig for at opfylde

den til ham stillede Begjæring, hvorfor han har anholdt

om Ministeriets Resolution for, om ikke de i bemeldte

en lignende Maade, og skulde det der ogsaa ikke alt-

sammen behoves, til Forbedring af Lærernes Stilling samt

Bdrneunderviisningen paa andre Steder her i Landet, for-

nemmelig i Gullbringu Syssel.

O. Testator venter af Ministeriet endelig ogsaa den

Tilladelse, at kunne, uden særlig Approbation, foranledige

Venner og Bekjendte til lignende Legater for Caroline-

stiftelsen, indtil et samlet Belob af 20,000 Rd.»

XVII. B 19
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1858. Udkast omhandlede Dispositioner, naar disse ere blevne

oprettede, maatte kunne vente Ministeriets Billigelse,

saaledes, at en Fundats, omfattende deels bemeldte

Dispositioner, deels andre, ifolge Udkastets Litr. c op-

rettede Legater, kunde i sin Tid forhaabes af Mini-

steriet indstillet til allerh. Confirmation med Tilladelse

for Reykjavik Commune til at antage fornævnte Dis-

positioner og Legater.

Efterat Ministeriet i denne Anledning bar brev-

vexlet med Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet, skulde man tjenstl. anmode lir. Stiftamtm.

om, behgl. at tilkjendegive CancelJiraad Finsen til Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende,

at der ikke er fundet Noget at erindre imod de om-

handlede Dispositioner, og at det derfor kan ventes,

at Ministeriet, naar Dispositionerne ere blevne opret-

tede, paa en desangaaende nærmere indgiven Anscig-

ning, vil indstille en i Overeensstemmelse med -det

hermed i Gjenpart folgende Udkast oprettet Fundats

til allerh. Approbation, selvfolgelig under Forudsætning

af, at Lovgivningen om Testationsretten ikke derved

tilsidesættes. — Justitsministeriet den 4. Marts 1858.

is. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Opkjfib af Lax og- Handels-

Borgerskab i den Anledning. Xhavn den 1 3. Marts

1858. — Isl. Copieb. 1858, Nr. 102 (og 101).

I Anledning af tvende gjennem Udenrigsministeriet

indkomne Foresporgsler har man under D. D. tilskrevet

bemeldte Ministerium saaledes:

»Ved med behagelig Skrivelse af 20. f. M. at til—

^
stille Justitsministeriet en Gjenpart af en Skrivelse fra

Handelshuset John Ritchie & Co. i Peterhead i Skot-

land til den danske Generalconsul i Leith, hvori dette,

næst at fremsende en Qvittering fra Præsten Vigfusson

i Borg inden Myra Syssel under [slands Vesteramt for
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Modtagelsen af et Belob af 3 Lstrl., som bemeldte 1858.

John Ritchie ved sin Afreise fra Borg uopfordret af- 13. Marts,

leverede til Præsten, som en Gave til de Fattige i

^-^N'"^

Borgar Rep, udtaler Onsket om, at den Handelshuset

for Overtrædelse af Loven af 15. April 1854 § 3 ved

Justitsministeriets Skrivelse af 18. Decbr. *f. A. tilfundne

Mulkt af 20 Rd. til vedkommende Fattigkasse i Island

maatte ansees som erlagt ved Udbetalingen af fornævnte

Belob af 3 Lstrl., har Udenrigsministeriet udbedt sig

dette Ministeriums Yttringer, om hvorvidt oftnævnte

Handelstirmaes Andragende vil kunne tages tilfolge.

I denne Anledning undlader jeg ikke tjenstl. at

» meddele, at skjondt det ifolge forommeldte Qvit-

terings Indhold ingenhinde kan antages, at det af for»

nævnte Handelshus til Præsten i Borg indleverede Belob

af 3 Lstrl., der er betegnet som en Gave til de Fattige

i vedkommende Commune, har været bestemt til at

dække den Mulkt, som senere maatte blive samme

idomt, vil Ministeriet dog efter Omstændighederne ikke

have Noget imod, at den omhandlede Mulkt bortfalder.

Udenrigsministeriet har dernæst i Forbindelse med

denne Sag under 23. f. M. tilstille^ Justitsministeriet

en den 8. i s. M. dateret Skrivelse fra bemeldte Han-

delshus til den danske Generalconsul i Leith, hvori

dette har onsket at erholde nærmere Oplysninger an-

gaaende folgende Punkter, nemlig

:

1) om en i Reykjavik bosat Kjobmand, som er

dansk Undersaat, ifolge Loven har Tilladelse til at

kjobe Lax paa Kysten, indrette midlertidige Bygninger

til sammes Tilberedelse og anvende fremmede Blikken-

slagere i dette Oiemed;

2) om en saadan Kjobmand vilde nyde samme

Handelsprivilegium som en Agent, der bliver betalt af

en anden Undersaat af en fremmed Stat, og

3) hvilke Betingelser der udfordres til Borgerskabs .

Erhvervelse i de autoriserede Havne i Island, og om
dette kan erholdes i Kjobenhavn eller- paa Island.

19*
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1858. Foranlediget heraf undlader jeg ikke lige tjénstl.

*!r~i7^1 at melde

:

13. Marts.
ad 1 og 2) at disse SpSrgsmaaJ i det Hele maa

besvares bekræftende

;

ad 3) at man med Hensyn til dette Punkt maa

henvise til vedlagte Extrakt-Afskrift af Anordningen af

17. Novbr. 1786, samt det ligeledes vedlagte Exemplar

af Plak. 28. Decbr. 183G, hvorhos bemærkes, at Ved-

kommende, for at erhverve Borgerskab, vil have at

henvende sig til vedkommende Underovrighed i Island.

De med fornævnte tvende Skrivelser indkomne Bi-

lage remitteres hoslagt«.

Herom har man ikke villet undlade at meddele

Hr. Stiftamtm. Underretning, til behgl. Efterretning i

paakommende Tilfælde. — Justitsministeriet den 13.

Marts 1858.

i9. Marts. Kongelig Resolution ang. Constitution af lov-

kyndige Sagffirere ved Landsoverretten. Chri-

stiansborg Slot den 19. Marts 1858 1

. Resolutionen

er bekjendtgjort, som det hedder efter Stiftamtets Foranstalt-

ning, i l>j6o61f. X, 84. Den findes med Forestilling indfort i

lsl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1858 og 1859 Nr. 3, led-

saget af Althingets Petition 28. Juli 1857 i Original med dansk

Oversættelse. — Indstillingspunkterne i Dep. Tid. 1858, S. 418;

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1858, S. 68.

I Justitsministerens (^Simony's) Forestilling 17. Marts be-

mærkes Følgende:

I Anledning af en af det i 1855 forsamlede Althing ind-

given allerund. Petition om, at der maatte foranstaltes to eller

tre retslærde Sagførere beskikkede ved Landsoverretten i Is-

land, behagede dét D. M., paa Justitsministeriets derom aller-

underd. nedlagte Forestilling, under 27. Mai f. A. allern. at

resolvere, at det maatte tilkjendegives Althinget, at man ikke

vilde have Noget imod, at der indtil videre eonstitueredes to

lovkyndige Sagførere ved bemeldte Overret, samt at det an-

saaes for passende, at der blev ydet hver af dem et Tilskud

') Justitsmin. Skriv. 23. Marts 1858.
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at* 3 å 400 Rd* aarlig, men da kun Halvdelen heraf, eller i 1858.
del Høieste 350 Rd., kunde ventes udredet af den islandske [g Marts.

Justitskasse, og Regjeringcn ikke saa sig istand til at bevirke —-^^-^
mø

nogen yderligere Understøttelse i det nævnte Oiemed, maaite

Althingets nærmere Forslag afventes om, hvorledes det Mang-

lende vilde være at tilveiebringe.

Efterat denne allerh. Resolution var bleven Alt hinget med-

deelt i allern. Bekjendtg. til Thinget af 27. Mai i'. A., har

denne Sag paany . været foretaget i det i f. A. forsamlede

Althing og Thingét derefter indgivet et allerund. Andragende,

hvori er indstillet:

At D. M. allern. vilde befale: 1) at der ved Landsover-

retten maae blive beskikkede to Sagførere, som have de Qva-

lificationer, at de have bestaaet en af de Prøver i Retsviden-

skaben, som give Adgang (il juridiske Embeder i Island ;
—

2) at de liver for sig erholde 2.50 Rd. aarlig Gage; — 9) at

denne Sum foreløbig i 3 Aar udredes af Justitskassen ; — 4) at

Althinget derefter høres om, hvorfra (føres Gager skulle ud-

redes, hvis det skulde vise sig, at Justitskassen ikke fremdeles

maatte kunne udrede denne Sum; — 5) at de Salairer, som

i offentlige og i beneficerede Sager tilkjendes Sagførerne, maatte

blive dem forskudsviis udbetalte af Justitskassen.

Af det nysommeldte, saavel in originali som i dansk Over-

sættelse, vedlagte Andragende fremgaaer det, at Thinget ikke

har seet sig istand til at paavise nogen anden Kasse eller Fond,

hvoraf den omhandlede Sagførerløn kunde udredes, end Ju-

stitskassen : men Thinget har derimod, efterat have gjort sig

bekjendt med denne Kasses Status, antaget, at den nævnte

Kasse idetmindste • i nogle faa Aar vil være istand til, uden

at angribe Kapitalen, at udrede et Beløb af 500 Rd. aarlig til

Sagførerne, altsaa 150 Rd. mere end det i Bekj en dtgj Øreisen til

Thinget forudsatte Beløb. Det er nu vistnok ingenlunde af-

gjort, at Justitskassen hvert Aar har et Overskud af 500 Rd.

— Efter Gjennemsnittet af de 5 Aar fra 1852 til 1856, begge

inclusive, har Overskudet vel udgjort ca. 530 Rd., men i

enkelte af disse Aar har det været meget mindre, saaledes

f. Ex. i 1854 og 185(>, da det ikkun var resp. 351 Rd. og

419 Rd. — Dette var ogsaa Grunden til, at Ministeren i Fore-

stilling af 29. April f. A. ikke turde foreslaae, at der blev

givet Althinget Udsigt til at erholde et større Beløb af Justits-

kassen i det nævnte Oiemed end 350 Rd. om Aaret. —; Naar

imidlertid hensees til Gjennemsnits-Overskudet i de sidste Aar,



294 Kgl. Hesol. ung. Sagførere ved Overretten.

1858. samt til, at der efter Rimelighed ikke i de nærmeste Aar ville

19. Marts, forefalde saadanne extraordinaire Udgifter for denne Fond, at

- Overskudet i de første tre Aar skulde blive mindre end 500 Hd.

aarligt, troer jeg ikke, at der kan være nogen Betænkelighed

ved at gaae ind paa Althingets tredie Indstillingspunkt.

Forsaavidt Althiriget dernæst liar foreslaaet, at Lønnen til

Sagførerne kun skulde udgjøre 250 Rd. for hver, skal jeg til-

lade mig allerund, at yttre, at det vistnok vilde have været

meget ønskeligt, om Lønnen kunde være bleven fastsat til den

i allern. Bekjendtgjørelse til Althinget af 27. Mai f. A. anførte

Sum, 3 å 400 Rd. aarlig til hver, idet der neppe vil kunne

gjøres Regning paa, at Sagførerne, i al Fald i Begyndelsen,

ville have nogen synderlig Fortjeneste ved extrajudieielle For-

retninger, medens den Indtægt, de ville faae ved Sagførelse

for Overretten, neppe vil kunne anslaaes til mere end 150 å

t 200 Rd. for hver om Aaret, og der kunde saaledes være nogen

Grund til at befrygte, at de omhandlede Poster ikke ville kunne

blive besatte med dygtige Personer, hvorved Hovedøiemedet

med hele denne Foranstaltning,' nemlig Udvikling af det is-

landske Retsvæsen, let vilde kunne forspildes $ men da det

førommeldte Beløb af ialt 500 Rd. er det Høieste, som vil

kunne tilskydes af Justitskassen, og Althinget, som foranfort,

ikke har seet sig istand til at paavise nogen anden Fond,

hvoraf den 'omhandlede Udgift kunde afholdes, og da Thinget

derhos har erklæret, at det vilde foretrække, at Lønnen blev

saa lavt bestemt, fremfor at denne Sag skulde blive længere

udsat, samt da her foreløbig kun er at gjøre om en Prøvetid af

3 Aar, turde der være overveiende Grunde til at gaae ind paa

Althingets Indstilling i denne Henseende, dog kun paa den

Betingelse, at de omhandlede Sagførere tillægges samme Eneret

til Sagførelse for Overretten, som der er tillagt Prokuratorerne

i Kongeriget. Thinget har vel i det allerund. vedlagte An-

dragende med Hensyn til dette Punkt bemærket, at det, især

naar der ikkun ansættes 2 Sagførere, vilde være at paalægge

de paagjældende Parter en altfor stor Tvang, naar Sagførerne

skulle have udelukkende Eneret til at føre private Sager for

Overretten, men ligesom dette Moment dog ikke er optaget

som et Indstillingspunkt i den af Althinget afgivne allerundi

Betænkning, og derhos flere af Thingets indsigtsfuldere Med-
lemmer under Sagens Forhandling have udtalt den modsatte

Anskuelse, saaledes maa jeg ogsaa ansee det for nødvendigt,

at en saadan Eneret indrømmes Sagførerne, da ellers Oiemedei
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med deres Ansættelse neppe vil kunne opnaaes, og det ikke 1858.

heller kan antages, at Proceduren for Overretten vilde afkaste jy, Marts,

endog en aarlig Indtægt af 150 å 200 Rd for hver af dem,

hvad dog vilde være nbdvendigt for deres Udkomme. Lige-

som det iovrigt følger af sig selv, at den Saglbrerne indrom-

mede Eneret ikke vilde yærfi til Hinder for, at de Private be-

nyttede sig af de i N. L. 1—9- U omhandlede Personers Hjælp

ved deres Sagers Udfbielse for O vejretten, saaledcs vilde na-

turligviis Sagforelsen, saavel ved Bythingsretlen i Reykjavik,

som ved de andre Underretter i Island, fremdeles vedblive at

% være- ify^^SKij**-Wå 6 T Sa *>.^S^^^;^? • s >'?.
i if 1si&fe

^

Naar Althinget endelig i dets Indstilling under § 5 har

anholdt om, at de Salaircr, som tilkjendes Sagfbrere af Over-

retten i offentlige og bcneficerede Sager, maatte blive dem

forskudsviis udbetalte af Justitskassen, da skal jeg herved til-

lade mig at yttrc, at jeg ikke blot finder en saadan Bestem-

melse betænkelig med Hensyn til, at Justitskassen derved

!
muligen vilde komme i Forlegenhed, naar den tillige skal

overtage den foranfdrte forøgede Udgift af 600 Rd. til Proku-

ratorernes Lonning, men at denne Fremgangsmaade ogsaa

turde være unbdvendig, idet det ved Forordn, af 24. Januar

1888 § 17 er bestemt, at Delinqventomkostninger, selv naar

disse paalægges de Tiltalte, forelobig skulle udredes af Amts-

repartitionsfonden imod Regres til de Domfældte, saa at Sag-

fbrerne jo stedse ved at henvende sig til vedkommende Amt-

mand med Udskrift af den afsagte Overretsdoms Conclusion

kunde erholde deres Salair udbetalt, og det Samme maa for-

mentlig ogsaa gjælde i de Tilfælde, hvor Sagen er beneficeret

kun naar Sagen appelleres til Hbiesteret, maae de vente paa

Salairets Udbetaling i længere Tid, eller indtil Dommen falder

i Hdiesterct ; men dette følger af Forholdets Natur, da Spbrgs-

maalet om Salairets Storrelse og af hvem det skal udredes,

fbrst bliver endelig afgjort ved Hbicsteretsdommen. — Det

fremgaaer iovrigt af Forhandlingerne og de i Andragendet om
dette Punkt fremfortc Yttringer, at Althinget har formeent, at

den nævnte Fremgangsmaade allerede skulde være hjemlet i

Lovgivningen, nemlig Overretsforordn. af II. Juli 1800 § 22,

men at man dog har anseet det forsigtigst udtrykkelig at

fremfbre dette, da, som det i Andragendet hedder, de i saa

Henseende i Forordningen fastsatte Bestemmelser ikke altid

ere blevne nbiagtig overholdte, saa at Udbetalingen af det i

offentlige og bcneficerede Sager tiikjendte Satair undertiden er
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1858. forhalet i længere Tid. — Det beroer imidlertid vistnok paa

19. Marts. en Misf'orstaaelse af det citerede Sted i Overretsforordningen

• • og paa Mangel af Kjendskab til den senere Lovgivning, naar

Thinget har troet, at det omhandlede Indstillingspunkt allerede

er hjemlet i Lovgivningen. — I Forordn. 11. Juli 1800 § 22

bestemmes der kuns, at der maa tilstaaes dem, der beskikkes

som Actorer eller Defensorer i Justitssager eller til Forsvar

for Fattige, en liden Erstatning af Justitskassen, »naar dem

ikke bliver tilkjendt Salarium hos de Skyldige eller hos den

tabende Modpart«. — Ligesom der ikke her er Tale om noget

Forskud af Justitskassen, saaledes er nu det i denne Forord-

ning nævnte Tilfælde, hvori Justitskassen skulde udrede en
•

liden Erstatning til Sagforerne, formentlig bortfalden ved den

senere Lovgivning, jfr. den ovenfor nævnte Bestemmelse i

Forordn. 24. Januar 1838 og Sportelreglem. 10. Septbr. 1880

§ 13, cfr. Canc. Skriv. 27. Juni 1837, hvorved det er afgjort,

at Omkostningerne i saadanne offentlige Sager skulle afholdes

af Amtsrepartitionsfondene, naar de ikke kunne erholdes af

de Paagjældende.

Med disse Bemærkninger indstiller Ministeren

:

at det maatte behage D. M., i Anledning af

Althingets indbenieJdte Andragende, allern. at bi-

falde, at der af Justitsministeriet meddeles tvende

lovkyndige Mænd Constitution indtil videre at fungere

som Sagforere ved Landsoverretten i Island paa

efternævnte Vilkaar:

at der tillægges dem samme Eneret til Sag-

forelsen ved Overretten, som der ellers efter Lov-

givningen tilkommer Prokuratorerne i Kongeriget;

at de erholde et aarligt Vederlag af 250 Rd.

hver

;

at denne Sum forelobig i 3 Aar udredes af den

islandske Justitskasse, og

at Althinget derefter hores om, hvorfra deres

Gager skulle udredes, hvis det skulde vise sig, at

Justitskassen ikke fremdeles maatte kunne afholde

denne Sum.
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[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

19. Marts 1858 \

Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for 22

Monarchiots fælles indre Anliggender, ang'. et ]>aa-

tænkt Anlæg af en Telegraphlinie over Island

til Amerika. Khavn den 22. Marts 1858. —
[si. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 110.

Ved med behagelig Skrivelse af 9. dennes at til-

stille Justitsministeriet en fra Generalpostdireeteuren

modtagen Erklæring med Bilag angaaende det afDhrr.

Charles Devauxd Co. indkomne Andragende om Tilladelse

til at antøgge en Telegraphlinie fra Europa til Nordame-

rika over Færoerne, Island og G ronland, samt om,

hvorvidt den Tal. P. Shaft'ner i sin Tid meddelte Con-

cession til at anlægge og benytte en Telegraphlinie fra

Nordamerika til Kjobenhavn maatte være til Hinder

for at indromme bemeldte Firma den af samme an-

sogte Tilladelse, har Ministeriet for Monarehiets fælles

indre Anliggender udbedt sig dette Ministeriums Yt-

tringer over Sagen, med Tilfoiende, at det efter de af

Generalpostdireeteuren oplyste Omstændigheder for-

mentlig maatte ansees for rigtigst, for Tiden at ind-

skrænke sig til at rette den .af nysnævnte Embedsmand

antydede Opfordring til Shalfner om, inden en vis kort

Frist, som nærmere maatte bestemmes, at efterkomme

den ham i den paagjældende Concessions § 10 paalagte

Betingelse.

') I Justitsministeriets Skrivelse 30. Juli 1858 er det tilmeldt

Stiftamtmanden, at Ministeren, i Kraft af den ved oven-

anførte Resolution givne Bemyndigelse, har -under D. D.

constitucret Cand. jur. Hermann Elias J6nsson og Exam.

jur. Jon Guomundsson til indtil videre at fungere som

Sagforere ved Oveiretten paa de i Resolutionen nærmere

tastsatte' Vilkaar. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 504.
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1858. I Gjensvar herpaa undlader man ikke ved det Ind-

^T^M-u-ts
^ttéSéi Tilbagesendelse tjenstl. at meddele, at Justits-

ministeriet, i Henhold til de af samme i Skrivelse af

26. Nbvbr. gjorte Bemærkninger, maa tiltræde den af

Ministeriet for Monatchiets ladies indre Anliggender

yttrede Kormening, at der, forinden Videre foretages i

Anledning af det af Handelshuset Charles Devaux & Co.

indgivne A udragende, gjennem Danmarks Gesandt i Nord-

amerika hor stilles en udtrykkelig Opfordring til Shafl'ner

om at opfylde den i Concessionens Artikel 10 inde-

holdte Betingelse. Naar Shaffner da ikke godtgjor, at

han allerede har anvendt i det Mindste 100,000 Rd.

paa det ommeldte Telegraphanlæg, eller contant depo-

nerer Dill'erencen hos den danske Regjering, vil det

efter Justitsministeriets Formening forst kunne komme

under Overveielse, hvorvidt og eventualiter under hvilke

Betingelser der er Anledning til at gaa ind paa Han-

delshusets Andragende, og maa Ministeriet saaledes

forbeholde sig, efter at være bleven bekjendt med

Shaffners Svar, at yttre sig nærmere angaaende dette

Sporgsmaal. — Justitsministeriet den 22. Marts 1858.

28. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

og Amtmændene over Island, ang*. Beskikkelse af

Prokuratorer ved Landsoverretten. Khavn den

23. Marts 1858. — Isl. Copiebog 1858 Cog 1859), Nr.

111— 113. — Islandsk: Tftindi um stjonuumalclni Islands

I, 210; 8bf, pj&lélt, X, 84.

Paa en af Justitsministeriet i Anledning af et af

Althinget indgivet allerund. Andragende
.
nedlagt aller-

underd. Forestilling har det behaget II. M. Kongen

under 19. dennes allern. at bifalde, at der af Justits-

ministeriet meddeles tvende lovkyndige Mænd Consti-

tution til indtil videre at fundere som Sagforere ved

Landsoverretten i Island, paa cfternævnte Vilkaar:
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at der tillægges dem sammeÆneret til Sagforelsen 1858.

ved Overretten, som der ellers efter Lovgivningen til- "SJ^Sr^T
'

kommer Prokuratorerne i Kongeriget; — at de erholde

et aarligt Vederlag at' 250 Rd, hver; — at denne Sum
forelobig i 3 Aar udredes af den islandske Justitskasse,

og at Althinget deretter hores om, hvorfra deres Gager

skulle udredes, hvis det skulde vise sig, at Justits-

kassen ikke fremdeles maatte kunne afholde denne Sum.

Ved til behagelig Efterretning at communicere lir.

Stiftamtm. fornævnte allerh. Resolution, skulde jeg

tjenstl. anmode Dem om, paa den Maade, som De linder

mest passende, at bringe det til almindelig Kundskab

i det Dem anbetroede Amt, at der indtil 1. Juli d. A.

vil til Justitsministeriet kunne indgives Ansogninger om

Constitution i ovennævnte Bestillinger. — Justitsmini-

steriet den 23. Marts 1858.

Det islandske Departements Skrivelse til Stift- 24. Mart*,

amtmanden over Island, ang. Opsendelse af chir-

urgiske Instrumenter til Vestmannoerne Khavn

den 24. Marts 1858. — isl. Copieb. (og 1859),

Nr. 120.

For Sonder-Amtets Regning er til Læge-Embedet

paa Vestmanno anskaffede og opsendte de paa nied-

folgende Fortegnelse opforte chirurgiske Instrumenter.

Ved herom tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm. Under-

retning, skulde man lige tjenstl. have Dem anmodet

om, behgl. at ville foranstalte det til Anskaffelsen af

de omhandlede Instrumenter medgaaede Belob, 52 Rd.,

der er foranlediget forskudsviis udbetalt af Finans-

hovedkassen, refunderet ved Indbetaling fra Repartitions-

fonden til Islands Jordebogskasse. — Justitsministeriets

islandske Departement den 24. Marts 1858 \

') s. D. erc Skrivelser herom afgaacile fra Departementet til

Distriktslæge Davidsen paa Vestmannoerne, til Indenrigs-

ministeriet og til Landfogden i Island, Cancelliraad Vilhj.

Finsen. Isl. Copieb. sst. Nr. 117. 118'. 119.
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1858. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

'"^1858 til samme Tid 1859. Stykkesholm den

26. MiirtH 1858. — islandsk: Original -Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-

aende Tal, 2 Blade i 4 to
. Jevnf. »Sig. Hansen:

t4
Um verolags-

skrår a fslandi åfin 1856 li I 1860" i JSkyrslur um landshagi

å Islandi" II, 406-429.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadais, SmtffeUs-

ness, Dala, Baroastrandar, Isafjaroar og Stranda sysl ur,

i Islands vestur-amti, gildandi fra inioju Mai nianaoar

1858 til somu tioar 1859.

Vom og aura Rikismynt. å landsvi'su lidr. [mraflal.
tegundir.

A. Nr. 1
1 ... .

— 2

—%S> ....
—

'.• 4

— 8

— 9 .... .

B. Nr. 10 ... V.
— 11 ..... .

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15 .^Cvvj
— 16

— 17 . . . .>

— 18

— 19

— 20

— 21^ . . .

D. Nr. 22

— 23

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet fra Medio Mai 1857 til samme Tid 1858,

dat. 14. Febr. 1857 (ovenf. S. 26-29).

rd. sk. rd. sk. Hk.

35 64 35 C A
64 28 / 2

A
4 78 / 28 87 23

o 9.572
A 1
41 81 33'/

2

5 17
A 1
41

A å h40 33 74

3 79 A f45 ( 1 A
84 36J

/4

4 86'/i 39 19 31 74

30 » V

18 69 18 69 15

14 62 19 50 153
/4

38 47 48 38

• 32 40 » 32

» 24'.3 30 40 24 '/a

i) 2272 28 12 22 »/i

i) 46 » B

ti 20 12 48 . 10

» 40 V* ((

8 15 « 12

l) 85 i) i) •)

1 78 i) i) — *•

u 48 1
2 » » «

9 37 b *>

4 84 29 24 23 » 2

5
•

86 82 24 . 2574
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Vflru og aura Silfurmynt. å landsvisu hdr. [>arafl al 1858.

tegnndir. rd.

D. Nr. 24 4

— 25 ..... . 3

— 26 ..... . 4

E. Nr. 27 I

— 28 1

— 29 ".
1

— 30 1

F. Nr. 81 5

— 32 4

— 33 3

— 34 2

— 35 . 2

— 86 ..... . 3

— 37 »

G. Nr. 38 4

— 89 . . . ; . . •

— 40 3

— 41 ..... . 1

— 42 »

— 43 1

Meoalvero a hverju hundraoi og hverri alin 1

fyrrtoldum landaurum verour:

^

. 33.853/4 27

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 36.49 29V4

. 13.72 . 11

. 27.50 22

— E, - i tysi . 25.76»/4 20 V,

i 22.66 18

En mebalveroa summa allra landaura, skipt meo 6,

synir hofuomeoal vero allra meoalveroa

[hdr.] 26 Rd. 66V* Sk. [og alin] 21 V« Sk.

Jjegar meta skal fyrtalda landaura til hundraos, verour:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr snemmbær, i fardogum.

— —: 6 ær, loonar og Jembdar, i fai-

i •' dogum. -

'.'i'jy
r
::-:

— — G saubir ]>revetra og eldri, a

liausti.
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1857. Eptir Li ti -i A: 1 hundr. 8 saufcir tvævetra a hausti.

?(T^MavtT — — ^ sauoir veturgamlir a hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

— — 1 pulshestur, 5 til 12 vetra, i

,

fardogum.

— 90 din. 1 hryssa, jafngomul, i fardogum.

Eptir Litr. B: 1 hundr. 12 fj6rfcungar af ullu, smjori

:>""; V e&a t6lg. .-..i^V^^
— C: — 60 p6r eingirnissokka, 180 pbr

sjovetHnga.

— D: — 6 vættir af sérhverri [>ar til-?

.
nefndri liskitegund.

— E: — '1 tunna, eba 120 pottar lysis.

.— F: — 4 fjor&iingar af nautskinni.

— — 6 — af kyr-, hross- og

selskiuni.

— — 8 — sauoskinni.

— ' — 12 — ærskinui.

— • — 240 lamhskinn.

Skrifstofu vestur-amtsins i Stykkisholmi
,

|)ann

26. Marts 1858.

P. Melsted. Årni Bbovarsson,

const.

29. Maris. Certeparti aBg. Befragtning af Skruedamp-

skibet „Arcturus" som Postskib mellem Kjoben-

havn, Færoerne og Island. Khavn den 29. Marts

1858. — Efter Gjenpart i Stiftamts-A rchivet i Reykjavik;

ikke indtørt i Tsl. Copieb. 1858.

1) Undertegnede Consul og Grosserer C. P. A.

Koch forpligter mig til at sætte et 1ste Klasse Skrue-

Dampskib, af Storrelse ca. 400 Tons, i Fart som Post-

skib mellem Kjobenhavn, Færoerne og Island, og med

samme i indeværende Aar at udfore 6 Reiser mellem

Kjobenhavn og Reykjavik, anlobende Thorshavn, hvilke
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Reiser, saavidt Forholdene tillade det, ville blive ud- 1858.

forte som folger: 29. Marts.

1ste Reise: Ira KjObenhavn d. 10. April,

— • fra Reykjavik d. 2. Mai.

2den Reise: fra Kjobenhavn d. 20. Mai,

— fra Reykjavik cl. 12. Juni.

3die Reise: fra Kjobenhavn d. 1. Juli,

— fra Reykjavik d. 22. Juli.

4de Reise: fra Kjobenhavn d. 10. August,

— fra Reykjavik d. 2. September.

5te Reise: fra Kjobenhavn d. 20. September,

— fra Reykjavik d. 12. Oktober.

6te Reise: fra Kjobenhavn d. 1. November,

— fra Reykjavik d. 23. November.

Dersom det maatte vise sig onskeligt, forbeholder

jeg mig efter Ankomsten til Reykjavik paa den .'Mie

Reise, istedetfor den anforte 4de Tour, at gjore en

Reise til Liverpool, hvorefter Afgangstiden fra Reykjavik

til Kjobenhavn vil blive den ca. 20. August istedetfor

2. September, og 5te og 6te Reise forandrede herefter.

Paa Liverpools-Touren blive Færoerne ikke at an-

lobe, og skal jeg saavidt muligt ved Skibets Afgang

herfra, saavelsom ved dets Ankomst til Thorshavn paa

den 3die Reise til Reykjavik, underrette vedkommende

Autoritet om, hvorvidt jeg agter at gjore Liverpools-

Touren, eller lade Skibet retournere til Kjobenhavn

i Juli.

2) Paa enhver Reise fra Kjobenhavn til Reykjavik

forpligter jeg mig til altid, saavel paa Udreisen som

Hjemreisen, at anlobe Thorshavn paa Færoerne, for at

"

afgive og modtage Post og Passagerer; derimod be-

tinger jeg mig Ret til, saafremt Skibet ved Ankomsten

til Island formedelst Storm eller anden uovervindelig

Hindring ikke uden Fare kan anlobe Reykjavik, da at

afgive Posten i Havnefjord, hvorfra den paa Regjeringens

Bekostning bliver videre at befordre til Reykjavik. —
Endvidere forbeholder jeg mig paa Veien til og fra
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1858. Island at anlobe andre Pladser, saavelsom paa selve

29. Maris. Island at anlobe andre Pladser end Reykjavik.
~^~~>^^—

3) i Skibet afgiver jeg paa enhver Reise det for-

nødne Rum for Brevposten til og fra Færoerne og Is-

land, ligesom jeg ogsaa paa den i Post 2 omhandlede

Liverpools-Tour forpligter mig til at medtage Posten

fra og til Island. Som Post regnes kun Breve og kgl.

Tjeneste - Sager, hvorimod alle mindre Pakker eller

Pakkepostgjenstande ere denne Contrakt uvedkommende,

og ikkun af mig ville blive afsendte mod Fragt efter

en af mig forfattet Taxt.

4) Posten bliver paa Regeringens Regning at be^

fordre til og fra Borde, dog skal det, naar Liverpools-

Touren finder Sted, være Skibsforerens Pligt, uden

videre Godtgjorelse at aflevere Posten hos den danske

Consul i Liverpool, og ligeledes modtage den Jhos be-

meldte Embedsmand.

I Kjobenhavn skal det islandske Departement med

mindst 8 Dages Varsel underrettes om, hvilken Dag

og Time Skibet skal afgaae, ligesom Dampskibets Forer

uopholdeligt og om muligt inden 24 Timer efter An-

komsten bor meddele Stiftamtmanden i Reykjavik en

saadan Underretning, og ville da bemeldte Autoriteter

have at sorge for, at Posten er ombord til den be-

stemte Tid. — I Thorshavn maa Posten derimod være

bragt ombord inden 3 Timer efter Ankomsten uden

specielt Varsel. Skulde Skibet nogensinde lide Ophold

paa Grund af Posten, godtgjores mig saadant Ophold

af Ministeriet med 150 Rd., skriver Eet Hundrede og

Halvtredsindstyve Rigsdaler, for 24 Timer, men for

kortere Tid i Forhold hertil.

5) Skulde jeg ikke til de for Postskibets Afgang

herfra Staden bestemte Tider have Skibet rede til Af-

gang, er jeg forpligtet til, enten at lade det samme

Skib eller et andet forsvarligt Dampskib afgaae inden

14 Dage herfra, og desuden til at give en af uvillige
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Mænd bostomt Erstatning, naar Standsningen or mig 1858.

tilregnelig. 2& Marts.

6) Naar saadant af Ministeriet forlanges, er jeg
^^^^

paa enhver Reise fra Kjobenhavn til Færoerne og Is-

land forpligtet til at modtage 3 Passagerer, og paa

Reiserne fra Island og Færoerne, efter vedkommende

Amtmænds Begjæringer, resp. 2 og 1 Passageer, mod

en Betaling af 25 Rd. for hver Passageer til og fra

Island, og af 20 Rd. for hver Passageer til og fra

Færoerne.

7) Paa Reiserne fra Kjobenhavn til Færoerne og

Island er Ministeriet ligeledes berettiget til at dispo-

nere over indtil 24 Commercelæster af Skibets Dræg-

tighed i det Hele paa samtlige Reiser, saaledes at det

beroer paa nærmere Overeenskomst mellem Ministeriet

og Rhederen, hvormeget der medtages paa hver Tour,

men paa Reiserne fra Island og Færoerne kan der kun,

efter vedkommende Amtmænds nærmere Bestemmelse,

uden Betaling disponeres over 2 Commercelæster for

liver Reise til Kjobenhavn, saaledes, at der hver Gang

forbeholdes Amtmanden over Færoerne at disponere

over mindst 1h Commereelæst.

Det Skibsrum, der ikke, som ovenanfort, er re-

serveret, kan af mig benyttes for egen Regning, dog

saaledes, at Skibet er ladet let og bekvemt, samt i det

Hele taget hensigtsmæssigt efter de Aarstider, Reiserne

foretages paa. — Ministeriet eller vedkommende Amt-

mænd ere ikke berettigede til af det til Disposition

forbeholdte Skibsrum at bortfragte Noget, hvorimod jeg

forbeholder mig Dispositionsret over det Skibsrum, som

af det Offentlige ikke maatte benyttes.

8) Ved Losning og Ladning, der bor skee paa et

bekvemt Sted, har Skibsforeren at fore fornodent Til-

syn med Postsækkene, saavelsom med, at de ombord-

tagende eller frabordsættende Materialier og Varer af

Mandskabet omgaaes med forsvarlig Forsigtighed,* saa

xru. B. 20

I
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1858. at Intet kommer til Skade formedelst skjodeslos Om-

T^TT"^ gang. Skeer nogen saadån Skade, da er Skibsf5rer.an,
29. Maris. ° 6

,

b

og in subsidium Bortfragteren, derfor ansvarlig efter

gode Mænds Skjonnende.

9) Fragten er betinget for samtlige Reiser til

10,000 Rd., skriver Ti Tusinde Rigsdaler R. M., der

af Justitsministeriet udbetales ved Anviisninger paa

Finantshovedkassen med et forholdsmæssigt Belob ved

Skibets Tilbagekomst til Kjobenhavn paa hver Tour.

Ligeledes skal der ved hver Reises Slutning af'Mini-

steriet godtgjores mig den Læstafgift, som jeg saavel

her, som paa Færoerne og Island, har maattet erlægge

for Skibet, efter produceret Regning.

10) Skibet er paa bemeldte nordlige Bilande fri-

taget for at erlægge Ilavnepenge.

11) Ved Skibets Forliis eller Havari " forholdes

efter Loven og Socoutnme.

Kjobenhavn den 29. Marts 1858.

29. Marts. Justitsministeriets Slmvolse til Indenrigsmini-

steriet, ang. Understottelse til en Styrmands-Elev.

Khavn den 29. Marts 1858. — hh Copieb. i858 (og

1859), Nr. 147.

Da Justitsministeriet har tilstaaet Islænderen Jon

Bergsson, der for Tiden opholder sig ved Navigations-

»Skolen her i Staden, en Understottelse af 40 Rd., for

derved at sættes istand til at kunne tage Styrmands-

Examen, skulde jeg herved tjenstl. anmode Indenrigs-

ministeriet om, behgl. at ville foranledige bemeldte Jon

Bergsson anviist fornævnte Belob til Udbetaling af

Finantshovedkassen her i Staden, af den paa inde-

værende Aars Finantslov under § 9 G. a. 2. bevilgede

Sum 1
. — Justitsministeriet den . 29. Marts 1858.

l

) see Finantslov 29. Dccbr. 1857: .andre Udgifter« til Is-

land under Justitsministeriet.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1858,

over Island, angaaende Befragtning af Dampskibet m^MaTt^

Arcturus som Postskib. Khavn den 31. Marts

1858. lsl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 1G2.

Ved at tilstille Hr. Stiftamtm. en Gjenpart af det

j
mellem Justitsministeriet og Grosserer C. P. A. Koch

i lier af Staden under 29. dennes oprettede Certeparti

angaaende Befragtning af et forste Klasse Skrue-Damp-

skib som Postskib mellem Kjobenhavn, Færoerne og

I Island for Aaret 1858, skulde man, næst at anmode

j
Dem om, behgl. at paasee, at Certepartiet, forsaavidt

1 det vedrorer Island, i alle Henseender noiagtigt bliver

]

opfyldt, tjenstl. tilfoie, at da Grosserer Koch ikke har

villet gaa ind paa at erlægge Havnepenge i Reykjavik,
1 saalænge der ingen Havneindretning sammesteds fore-

,^ landtes, har man i Certepartiets Post 10 fritaget ham

for denne Afgifts Erlæggelse, hvorom vedkommende

\
Autoritet bedes underrettet. — Justitsministeriet den

31. Marts 1858 l
.

i . .

i

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 13. April,

over Island, ang. offentlig Understøttelse til Tids-

|

skriftet „Hirair". Khavn den 13. April 1858.—
Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 200. - islandsk: Tfoindi

um stjérnarmålefni Islands I, 211.

Ved at fremsende et Andragende fra Udgiverne af

Bladet »Hircir«, Landphysikus Jon Hjaltalin og Adjunkt

I Halldor Kr. Frioriksson, hvori de anholde om Uuder-

') Under s. D. ere Breve afgaaede til Amtmændene, hvorved

Gjenpart af Certepartiet tilstilles disse, med Anmodning

J
om, at drage Omsorg for at indrette Postgangen mellem

Amtet og Reykjavik, forsaavidt Dampskibet maatte Bnskes

benyttet til Postens Befordring, i Overeensstemmelse med

de i Certepartiets forste Post fastsatte Tider for Damp-
I skibets Ankomst og Afgang. Isl. Copieb. 1858 (og 1859),

Nr. Ki4. 165.

20*
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1858. stottelse til et af dem oprettende Selskab til Faare-

13. April, rogtens Fremme i Island, har lir. Stiftamtm. i behgl.

Skrivelse af 9. f. M. anbefalet Andragerne til, om mu-

ligt, af de i Finantsloven af 29. Decbr. f. A. § 96c
opforte 4000 Rd. at maatte erholde Omkostningerne

ved Udgivelsen af bemeldte Skrift refunderede, eller,

om dette, formedelst andre i Finantsaaret forestaaende

Udbetalinger, ikke maatte kunne skee, da at det is-

landske Stiftsbogtrykkeri overtager Skriftets Udgivelse

og Forhandling mod et billigt, nærmere accorderende

Honorar til Udgiverne. Derimod har De, med Hensyn

til den af Andragerne ansogte Understøttelse til det af

dem paatænkte Selskab, yttret, at De ikke for Tiden

i saa Henseende kan gjbre noget bestemt Forslag, da

der ikke foreligger Noget angaaende det nævnte Sel-

skabs Formaal, Organisation og Statuter.

I Anledning heraf skulde man, næst at bemærke,

at Ministeriet ikke for Tiden kan tage nogen Bestem-

melse angaaende det ansogte Bidrag til det omhandlede

Selskabs Oprettelse, i hvilken Henseende man maa

oppebie nærmere Forslag fra Hr. Stiftamtm., ikke und-

lade til behgl. Efterretning tjenstl. at melde, at medens

Ministeriet maa finde det betænkeligt at meddele Sam-
tykke til, at de til det ovennævnte Skrifts Udgivelse

niedgaaende Omkostninger, hvis Storrelse ikke er op-

givet, afholdes af de paa Finantsloven for indeværende

Finantsaar til § 9 G c opforte 4000 Rd., da denne
j

Sum maa holdes disponibel til andre Udbetalinger, 4*

haves der fra Ministeriets Side ikke Noget imod, at f*

det islandske Stiftsbogtrykkeri, overeensstemmende med
1

Hr. Stiftamtmandens Forslag, overtager det tidtnævnte

Skrifts Udgivelse og Forhandling imod et billigt For-

fatterhonorar, forsaavidt Bestyrelsen for bemeldte Bog-

trykkeri maatte tinde at kunne gaae ind derpaa, og

de dertil fornodne Pengemidler maatte være tilstede. —
Justitsministeriet den 13. April 1858.

\
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1858.

over Island, ang. Foranstaltninger og Udgifter ij^^L

Anledning' af Faareskabsygdommen, især i Sonder-

Amtet. Khavri den 15. April 1858. - isi. Gopieb.

1858 (og 1859), Nr. 205. - Islandsk: Hiroir I, 141 (Ud-

o drag). 170.

Med det fra Island sidst ankomne Postskib har

Ministeriet modtaget Hr. Stiftamtmandens ludberetning

om Skabsygdommen af 19. og 23. Novbr. f. A., samt

5. Marts d. A., ligesom jnan ogsaa fra Amtmand Hav-

stein har modtaget Indberetning om Sygdommens Ud-

brud i Hunavatns Syssel, samt om de af ham til sam-

mes Standsning trufne Foranstaltninger. Det har været

Ministeriet kjært, al" de fornævnte Indberetninger at er-

fare, at Skabcuren har i den seneste Tid gjort god

Ofr Fremgang i Sonderamtet, og at Beboerne al' Sonder-

laudet synes mere og mere at erkjende dens Nytte, og

ligesom man med særdeles Tilfredshed paaskjbnner de

af Hr. Stiftamtm. trufne Foranstaltninger til Sygdom-

mens Udryddelse, saaledes bifalder man ogsaa Deres

Beslutning, at paalægge Beboerne, ikke at lade deres

Faar til Sommeren komme paa Fjeldfællederne, men at

|

hver skal vogte sine Kreature paa siné Hjemmemarker.

— Hvad dernæst de i Hr. Stiftamtmandens Skrivelse

af 5. Marts d. A. berorte Udgifter, der ere medgaaede

til Vagtholdet ved Hvitaaen i f. A., skulde jeg ikke

^ undlade tjenstl. at melde, at samme ville være at afholde

f af de paa Tillægsbevillingsloven for Finantsaaret 1857 -

1858 under § 3 Nr. 7 opforte 4000 Rd., og forventer

man iovrigt i sin Tid at modtage Deres nærmere Ind-

beretning om, hvorledes denne Sum er fordeelt. —
Forsaavidt Hr. Stiftamtm. derhos har begjært Mini-

steriets Approbation paa, at De af Jordebogskassen

har ladet udbetale 1000 Rd., for dermed at bestride

! Udgifterne til de 3 Dyrlæger og disses Reiser, vil Mi-

*t* nisteriet ikke have Noget imod, at. disse Udgifter af-
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1858. holdes af de paa Finåntsloveh for dette Aar til uforud-

sete og tilfældige Udgifter under g 9 G c bevilgede

4000 Rd., forsaavidt denne Sum ikke derved over-

skrides; men da der her af denne Conto eranviistpaa

Finantshovedkassen i f. A. et Belob af 1072 Rd. 32

Sk., og der, efter hvad De har bemærket i Deres

Skrivelse af 26. Septbr. f. A., allerede dengang i Is-

land var anviist paa samme Conto et Belob af 1965

Rd., vil der ikke af de 4000 Rd. blive 1000 Rd. til-

bage paa denne Conto i forrige Finantsaar, og man

maa derfor have Hr. Stiftamtm. anmodet om, efter

foretaget noiagtig Opgjorelse af bemeldte Conto, at

foranstalte tilbagebetalt inden Regnskabets Afslutning,

hvad der maatte være udbetalt formeget af bemeldte

Conto i fornævnte Oiemed. Idet Ministeriet endnu skal

bemærke, at man efter Deres Indstilling i Indberet-

ningen af 19. Novbr. f. A. approberer, at de med Deres

Reiser til Borgarfjords Syssel i forrige Efteraar for-

bundne Udgifter til et Belob 231 Rd. 32 Sk. blive at

udrede med 35 Rd. af Jordebogskassen, og Resten, 196

Rd. 32 Sk., af Sonderamtets Repartitionsfond, udbeder

man sig meddeelt Resultatet af Dyrlægernes Conference

i Slutningen af forrige Maaned, tilligemed. Underretning

om Tilstanden af Sygdommen med det forste retourne-

rende Dampskib. — Slutteligen undlader man ikke

at fremsende vedlagte Afskrifter af MinisterietsSkrivelse

af Dags Dato til Amtmændene i Nord- og Vesteramtet,

angaaende den i disse Amter udbrudte Faaresyge, med

tjenstl. Anmodning om, at Hr. Stiftamtm. vil yde be-

meldte Embedsmænd den Assistence i Henseende til

Lægehjælp, og Anskaffelsen al' Medicin fra Apotheket

i Reykjavik, som eventuelt af dem maatte blive be-

gjært. — Justitsministeriet den 15. April 1858.

16. April. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. hans Fremgangs- >

4*
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maade i Faareskabssagen. Khavn den 15. April

1858. — Isl. Copiebog 1858 (og 1859), Nr. 203. — .Is-

landsk: TiTiindi am sljérnannalelni Islands 1, 212—214.

At' Hr. Amtmandens Indberetning af* 6. Februar

sidsti., ang. de af Dem trufne Foranstaltninger til

Standsningen af den nu i Hunavatns Syssel udbrudte

Skabsyge blandt Faarene, bar Ministeriet blandt Andet

erfaret, deels at De staaer i den Formening, at Syg-

dommen er forplantet til Sysselet ved Smitte fra Borgar-

fjords Syssel, deels at det er Deres Agt, ved en vidt-

gaaende Nedslagtning at standse Sygdommens videre

Udbredelse, og deels endelig, at De allerede for en

Deel har udtort dette Forsæt, idet De har fundet Dem
foranlediget til at paabyde, at samtlige Faar i de meest

befængte Bygder, og desuden alle golde Faar paa den

vestlige Side af Elven Blanda i Hunavatns Syssel strax

skulle nedslagtes. Det fremgaaer endvidere af de mod-

tagne Beretninger, at Stemningen i Nordlandet maa

antages hidtil at have været afgjort for, at forsoge

en omfattende Nedslagtning som Middel til Sygdom-

mens Udryddelse, samt at der sammesteds for Tiden

hverken haves lægekyndige Mænd eller Lægemidler til

Sygdommens Helbredelse, og at der saaledes savnedes

alle de Betingelser, som vare nodvendige, naar Cuur-

forsog skulde med Nytte anvendes til Sygdommens

Standsning. Men skjondt Ministeriet ikke under disse

Omstændigheder finder tilstrækkelig Anledning til at

gribe ind med Hensyn til de Foranstaltninger, som Hr.

Amtm., efter Overlæg med Amtets Beboere, har truffet,

indtil i alt Fald Resultaterne deraf foreligge, troer jeg

dog at burde udtale, at Ministeriet ingenlunde kan dele

Deres Anskuelse om Sygdommens Uhelbredelighed, eller

at den er bleven forplantet til Nordlandet ved Smitte

fra det i Deres forbemeldte Skrivelse ommeldte Faar

fra Borgarfjord, der i Eftersommeren blev fundet paa

Fjeldene af Indsamlingsmændene fra Vioidalen, og som
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1858. da strax blev nedslagtet, medens Sygdommen forst

15. April, udbrod ved Juletider; thi ligesom alle de lægekyndige

Mænd, der have behandlet Sygdommen, have fra Forst

af yttret den Anskuelse, at Sygdommen var en inden-

landsk Epidemi, der var opstaaet og havde udviklet

sig i Landet selv, saaledes inaa det ogsaa ansees som ^
hævet over al Tvivl, at Sygdommen kan helbredes,

)

*

naar de rette Midler dertil anvendes af kyndige Per-

soner. — Denne Anskuelse om Sygdommens Helbrede-

liglied
, der, som yttret, støtter sig til hvad der

eenstemmigen er udtalt af de lægekyndige Mænd i Is-

land, og i sin Tid af det veterinaire Sundhedsraad,

har man ogsaa fundet bekræftet i de Beretninger, som

man nu har modtaget fra Sonderlandet om den heldige

Fremgang, som Cuurf'orsogene der have havt i den

senere Tid.

I Henseende hertil maa Ministeriet, saafremt det,

hvad man maa befrygte, maatte vise sig, at de Foran-

staltninger, som nu ere trufne i Ilunavatns Syssel,

maatte have været utilstrækkelige til at standse Syg-

dommens Udbredelse til andre Distrikter, navnlig uden-

for bemeldte Syssel, ansee det for utilraadeligt, at fort-

fare med en Nedslagtning i samme Omfang som hidtil,

hvorved tilsidét Nord-Amtets hele Faarebesætning kan

blive udryddet, og man maa derfor anmode Hr. Amtm.

om, indstændigen at upfordre Indbyggerne til at tage

under noieste Overvejelse, om der ikke maatte være-

Anledning til at forlade denne Vei, og i Stedet derfor

at anstille Cuurforsog, efterat Faarebesætningerne, hvad

der vistnok under alle Omstændigheder maa ansees

som nodvendigt, ere blevne reducerede ved Nedslagt-

ning til en passende Storrelse. J saa Fald vilde det

være af største Vigtighed, at Lægehjælp og Medica-

menter bleve reqvirerede saa betimeligt, at de kunde

haves tilstede i denne Sommer, ligesom det formentlig
"

maatte ansees hensigtsmæssigst, at den af Lægerne

anbefalede V?nlskning af Faarene kunde blive foretagen
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alierede i dette Foraar. — Det vilde da formentlig 1858.

være rettest, at en af de i Sonderamtet værende Dyr- 15. April,

la ger blev forniaaet til at ro-ise strax til Nordlandet,
-~~~~~'~n-

for at anvise Indbyggerne den rette Brug af Medica-

lnenterne og veilede dem i Sygdommens Behandling,

^ og antages det, at Medicinen og de til Faarenes Vadsk- . V

ning fornodne Ingredienser forelobig ville kunne er-

holdes fra Apotheket i Reykjavik, men iovrigt er Mi-

nisteriet villigt til at yde sin Medvirkning til, at for-

noden Lægehjælp og Medicin kan blive anskaffet herfra

snarest muligt. -
•

Idet Ministeriet saaledes maa have denne Sag an-

befalet til Ur. Amtmandens gode Forsorg, kan man

ved denne Leilighod ikke forbigaae at bemærke, at skjondt

man ingenlunde miskjender den Nidkjærhed, som De

har lagt for Dagen i denne Sag, maa man dog meget

- beklage og misbillige Deres Optræden imod de efter

Regjeringens Foranstaltning i Sonderamtet udforte Læge-

forsog, hvorom tvende hertil indkomne Skrivelser fra

Dem til Stiftamtmand, Grev Trampe af 4. Januar og

5. Februar d. A. bære Vidnesbyrd. Ministeriet tinder

en saadan Fremgangsmaade ikke blot lidet passende,

men ogsaa ligefrem skadelig for Sagen, da der derved

fremkaldes Ophidselse mellem Amternes Beboere,

istedetfor at Autoriteterne burde sbge at samvirke til

det fælles Maal, og benytte den Erfaring, som de an-

stillede Forsog i lorskjellige Retninger (deels Nedslagt-

J
ning, deels Lægeforsog) give. — Slutteligen skulde man,

forsaavidt Hr. Aintm. i fornævnte Deres Indberetning

har andraget . paa, at der maatte gives saavel Stift-

amtmanden som Amtmanden over Vesteramtet Paalæg

om, at de til næste Foraar og Sommer, hver for sit

Amts Vedkommende, træffe de hensigtsmæssigste For-

anstaltninger til at forhindre, at Faar fra Sonder- og

Vester- Amterne kunne komme i Berorelse og Samkvem
med de nordlandsko Faar paa Fjeldgræsgangene, ikke

undlade at tilfoie, at man fra Stiftamtmanden har modtaget



314 Justitsmin. Skriv. ang. Faareskabet.

Underretning om, at han vil paalægge Beboerne, ikke

at lade deres Faar til Sommeren komme paa Fjeld-

fællederne, men at hver for sig skal vogte sine Faar

paa sine Hjemmemarker, og at Ministeriet, der har bi-

faldet denne Foranstaltning, tillige ved Skrivelse af

Dags Dato har meddeelt Amtmand Melsted Deres Be-

gja?ring, og opfordret ham til at efterkomme samme,

samt underrettet ham om, hvad der i denne Henseende

vil blive udfort i Sonderamtet.

lovrigt imodeseer man Indberetning om Tilstanden

i ISordamtet, og de der trufne Foranstaltninger til Syg-

dommens Udryddelse, snarest muligt og fremdeles saa

ofte Leilighed gives. Justitsministeriet den 15. April

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vcster-Aintet, ang. Forholdsregler i Anledning

af Faareskabs-Sygdommen. Khavn den 15. April

1858. IsL Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 204.

Af forskj ellige fra Island med det sidste Postskib

indlobne Efterretninger har Ministeriet bragt i Erfaring,

at en lignende Skab-Sygdom, som den, der i det sidste

Aar har grasseret i nogle Sysseler i Sonder- Amtet,

nu tillige er udbrudt i Myra Syssel i Vesteramtet,

uden at fir. Aintm. har meddeelt nogen Indberetning

herom, eller om de af Dem i saa Henseende trufne

Foranstaltninger. — Forsaavidt det nu maatte vise sig,

at disse, der, efter hvad der er berettet, væsentligst be-

staae i en vidtgaaende Nedslagtning, ikke ere tilstrække-

lige til at standse Sygdommens Udbredelse til andre

Egne, maa Ministeriet, efter den Anskuelse, Samme
har om Sygdommens Helbredelighed ved Anvendelse

af Lægemidler, og hvori man er bleven endmere be-

styrket ved de Beretninger, som man har modtaget

fra Sonderlandet om den heldige Fremgang, som Cuur-

forsogene der have havt i den senere Tid, ansee det
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for rettest, at Indbyggerne i Vesteramtet indstændigen 1858.

opfordres til. i Forbindelse med en saadan Reduci^n^^TT^r"^
1 p 15. April.

af Faarebesætningerne, som maa ansees som cm nod-

vendig Betingelse for Cuurforsogene, at foranstalte disse.

I saa Fald vilde det være af storste Vigtighed . . .

[osv. see S. 312— 313] Vesteramtet ... snarest muligt.

Idet Ministeriet saaledes maa have denne Sag an-

befalet til Ur. Amtmandens gode Forsorg, skulde man,

i Anledning af en af Amtmand Havstein derom gjort

Indstilling, ikke undlade tjenstl. at anmode Dem om,

behgl . at -ville træffe de hensigtsmæssigste Foranstalt-

ninger til at forhindre, at Faar fra Vesteramtet komme
i Berdrélsé og Samkvem med de nordlandske Faar paa

Fjeldgræsgaugene, i hvilken Henseende man ikke skal

forbigaae at underrette Dem om, at Stiftamtmanden

for Sonderamtets Vedkommende har anseet det for

nodvendigt, at paalægge Beboerne, ikke at lade deres

Faar (il Sommeren komme paa Fjeldfællederne, men at

hver skal vogte sine Kreaturer paa sine Ujenmie-

marker. '•'[iW'V^.;ixt--£- : #i- •

lovrigt . . . [osv. see S. 314] ... Vesteramtet

, . . Leilighed gives. — Justitsministeriet den 15. April

1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 16. April,

over Mand, ang. Refusion af Udgifterne ved Prinds

Napoleons og Prinds Wilhelm af Oraniens Ophold

paa Island i Sommeren 185 G. Kliavn den 16. April

1858. — Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 209 b.

At der, efter t'orudgaaet Brevvexling mellem Ju-

stitsministeriet og Udenrigsministeriet, ved Tillægslov

af 31. i f. M. er bevilget sidstnævnte Ministerium et

Belttb af 2,441 Rd. 37 Sk. R. M. til Dækning af de

Udgifter, som ifolge Indberetninger fra Hr. Stiftamtm.

vare af Islands Jordebogskasse udbetalte i Anledning

af Prinds Napoleons og Prinds Wilhelm af Oraniens
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Ophold paa Island i Sommeren 1 56, det har man ikke

villet undlade tjen sti. at meddele Hr. Stiftamtm. til

behgl. Underretning med Tilfoiende, at det Belob af
•

200 Rd., som endvidere i samme Oiemed var af Dem
udlagt af egne Midler, ikke har kunnet bevirkes re-

funderet. — Justitsministeriet den. 16. April 1858.

17. April. ' Justitsministeriets Skrivelse til Conseilspræsi-

denten (Hall), ang*. danske Loves Udvidelse til

Island, navnlig- Thronfoigeloven. Khavn den 17.

April 1858. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 210.

Som D. Exe. af vedlagte Extrakt-Afskrift af Al-

thingets allerund. Betænkning af 3. August 1855, an-

gaaende Sporgsmaalet om og hvorvidt de for Danmark

i Aarene 1853 og 1854 udkomne almindelige Lovbud

maatte egne sig til Udvidelse til Island, behagel. vil

erfare, har bemeldte Thing andraget paa, at Thron-

foigeloven af 31. Juli 1853 og Loven af 10. Februar

1854, om Forandring i Montbenævnelsen, hvilke Love,

paa Grund af deres almindelige Charakteer, uden særlig

Udvidelse og uden vedfoiet Oversættelse allerede tid-

ligere vare blevne opsendte til Publication, maatte blive

thinglæste paa Islandsk, og at sidstnævnte Lov tillige

maatte blive særlig udvidet med nogle ubetydelige Mo-

dificationer.- Efter det af Althinget saaledes udtalte

Onske henvendte jeg mig til Finantsministeriet, hvor-

igjennem Loven af 10. Februar 1854 var emaneret,

med Foresporgsel om, hvorvidt Samme maatte finde sig

foranlediget til at foranstalte nysnævnte Lov udvidet

til Island med de af Althinget foreslaaede Ændringer,

idet jeg tilfoiede, at i saa Fald den nodvendige is-

landske Oversættelse af tidtnævnte Lov skulde blive

besorget gjennem undertegnede Ministerium. Finants-

ministeriet fandt imidlertid, som af dets i Gjenpart

vedlagte Svarskrivelse af 4. Decbr. 1856 behagel. vil

erfares, ikke Anledning til at gaae ind paa Althingets
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April.

Begjæring, mon henstillede derimod til Justitsministeriet,

om Samme ikke vilde foranledige, at denne Sag, der

staaer i Forbindelse med Sporgsmaal af mere almindelig

Natur, blev bragt under Forhandling i et Ministermode,

ved hvilken Leilighed ogsaa Sporgsmaalet om Thron-

folgeloyens Oversættelse paa Islandsk kunde bringes

under Overveielse. — Sagen blev derefter af mig fore-

bragt i et Ministermode, hvor det blev vedtaget, at der

af Justitsministeriet skulde indledes Correspondence

med Conseilspræsidenten, der dengang tillige var Fi~

nantsminister. — Da det imidlertid maatte ventes, at

Sporgsmaalet vilde blive bragt paa Bane i det da fore-

staaende Althingsmode, ansaae jeg det rettest at stille

Sagen i Bero, indtil Althingsforhandlingcrne forelaae. —
Efterat Ministeriet dernæst havde modtaget Althingets

hermed i en Extrakt-Gjenpart foldende Betænkning,

<V dat. 27. Juli s. A., angaaende Udvidelse af nogle i

Aarene 1855 og 1856 udkomne almindelige Love, hvori

det ovennævnte Sporgsmaal atter er omhandlet, var

indkommen hertil i Slutningen af f. A., udbad man sig

i Skrivelse af 23. Decbr. s. A. Generalproeureurens

Betænkning, idet Ministeriet tillige meddelte en Frem-

stilling af det hele Forhold, saaledes som dette har

udviklet sig siden Aaret 1831.

Næst at vedlægge Afskriften af denne Skrivelse,

saavel som af Generalproeureurens Svarskrivelse af

7. Januar d. A., skulde jeg, idet jeg iovrigt tillader

mig at henvise til den Udvikling af Sporgsmaalet, som

er givet i Justitsministeriets nysanforte Skrivelse, ikke

undlade tjenstl. at anmode D. Exe. om, behagel. at

foranledige det omhandlede Sporgsmaal bragt under

Overveielse i en Ministerconference. — Justitsministeriet

den 17. April 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- 6. Mai.

& steriet, ang. Fortolkning af Handelsloven om Af-
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Nord- og Ostor-Amtet, ang. Tilstedeligheden af

Spekulant-Handel fra flere Skibe, tilhorende samme

Kjobmand. Khavn den 6. Mai 1858. — Isl. Copiejbog

1858 (og 1859), Nr. 241. — Islandsk: Tftindi um stjdrnar-

målefni Islands I, 215-216.

I Anledning af et fra nogle Handlende paa Ofjords

Handelssted derom indgivet Andragende har Ur. Amt-

\
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gift af danske Skibe i Udenrigs-Havne. Khavn den

6. Mai 1858. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 239. —
Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I, 214—215.

Udenrigsministeriet har i behgl. Skrivelse af 10.

f. M., i Anledning af en fra Generalconsulen i Hull og

Consulen i Throndhjem indloben Foresporgsel om For-

tolkningen af § 8 i Loven af 15. April 1854 om Handel

og Skibsfart paa Island, udbedt sig dette Ministeriums

Yttringer om, hvorvidt danske Skibe, der fra en frem-

med Havn gaae til Island, have at udrede det samme

Gebyr af 6 Sk, for Attestationen af Varefortegnelsen

og Sundhedsbeviset, som i Henhold til bemeldte § kan

afkræves fremmede Skibe.

I Gjensvar herpaa skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at melde, at Justitsministeriet maa tiltræde den af

Udenrigsministeriet yttrede Anskuelse om, at det om-

handlede Gebyr ogsaa bor erlægges af danske Skibe,

som fra fremmed Sted seile til Island, i hvilken Hen-

seende man, foruden det af Udenrigsministeriet Anforte,

skal tillade sig at bemærke, at den anden Passus i § 8

i Lov af 15. April 1854, ved at bestemme, at de om-

meldte Skibe skulle medbringe Varefortegnelser og

Sundhedsattester, saaledes som foreskrevet er for frem-

mede Skibe, maa antages at være gaaet ud fra, at det

samme Gebyr vil i det nævnte Tilfælde være at erlægge

for danske Skibe. — Justitsministeriet den 6. Mai

1858. ->#jJK:> ;

;
..;;i;':.^?p}^*^

V
; ^

>
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manden i behgl. Skrivelse af 28. Oktbr. f. A. begjofrt 1858.

Ministeriets Resolution med Hensyn til, om det efter ^*7V :

J (>. Mai.
Plak. 7. April 1841 § 1 er tilladeligt, at to Spekulant-

handlere, udsendte fra et og samme Handelshus, sam-

tidigt handle paa samme navn, samt om en Kjobmand

eller et Handelscompagni, som er Eier eller Leier af

et Mandelsetablissement paa et llandelsted, hvor der

fores stadig Handel i Land, samtidig og paa samme

Havn udfore Spekulanthandel ombord.

Hr. Amtm. har i denne Henseende bemærket, at

De ikke nærer nogen Tvivl om, at det Omspurgte jo

maa være tilladeligt; thi det anforte Lovbud bestemmer

vel, at ingen Kjobmand i Island maa paa samme Han-

delsplads etablere Udsalg paa mere end eet Sted, men

ligesom de omqvæstionerede Tilfælde ikke kunne hen-

fores under Lovstedets Bogstav, saaledes er ratio legis,

som udtrykkelig udtalt i Plakatens Pramisser, at fore-

bygge? at d er hægges Hindringer i Veien* for Handels-

concurreneen, hvilket ikke bevirkes ved at Handelen

drives paa de i Andragendet ommeldte Maader, da de

islandske Havne, idetmindste i Nord- og Ost-Amtet,

ere saa rummelige, at- de afgive Liggeplads til et storre

Antal Skibe, end der nogensinde paa -een Gang vilde

antages at afbenytte samme.

Da Ministeriet ganske maa tiltræde denne af Hr.

Amtm. yttrede Anskuelse, skulde man tjenstl. have .

Dem anmodet om, behgl. at ville give de Vedkommende

Svar i Overeensstemmelse hermed. — Justitsministeriet

den 6. Mai 1858.

Justitsministeriets Skrivolso til Geuoralprocu- o. Mai.

reuren, ang, Sporgsmaal om Katholikers Bosæt-

telse paa Seydisfjord. Kkavn don 6i Mai 1858. —
Algreen-Ussings Reskriptsamling 1858, S. 132—134 med An-

mærkning.

Af det Indesluttede vil Hr. Etatsraaden behagel.

erfare, at en til Island i forrige Aar ankommen katholsk
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185K. Geistlig, ved Navn Bernara-Bernard, i et i det latinske

o. Mai. Sprog indgivet Andragende hav forespurgt, om der

maatte være Noget til Hinder for, at han i forestaaende

Sommer for egen Regning paa en af ham erhvervet

Grund opforer et privat Etablissement i Seidesfjord,

for der at modtage franske Fiskere, der om Sommeren

besoge Island, og yde dem Hjælp og Bistand saavel i

Sygdomstilfælde som i aandelig Henseende, og deriblandt

at uddele Sakramentet efter den katholske Kirkes Ritus.

Ligesom de lokale verdslige Ovrigheder og Biskoppen

over Tsland have fraraadet Bevilgelsen af det Ansogto,

saaledes kan Ministeriet heller ikke Andet end finde

det meget betænkeligt, at tillade Opforeisen af et saa-

datit Etablissement paa et Sted, hvor der ingen (iv-

righed eller Politimagt haves.

Jeg skulde derfor, forinden Videre foretages, tjenstl.

udbede mig Hr. Etatsraadens Yttringer over Sagen, og

navnlig med Hensyn til, om ikke Lovens 6 1—3 maa for

Islands Vedkommende antages endnu at staae ved Magt,

saa at denne katholske Geistlige derefter maatte kunne

udvises af Landet, eller, hvis man ikke vilde gaae frem

med en saadan Strenghed, at der i Henhold til den

nævnte Bestemmelse maatte kunne foreskrives ham de

nærmere Betingelser, paa hvilke man vilde tillade ham

at opholde sig i Island. — Justitsministeriet den 6. Mai

1858 *

) Generalprocureuren yttrede i sin Betænkning af 10.

Mai 1858 Følgende: »Ligesom Grundloven af 5. Juni 1849

ikke er udstrakt til Island, og de i sammes 7. Afsnit inde-

holdte Bestemmelser altsaa ikke der finde Anvendelse,

saaledes kan Danske Lovs (5- 1—3 overhovedet ikke an-

setes ophævet ved disse Bestemmelser om Undersaat-

ternes Religionsfrihed, hvilket tilstrækkeligt er udtalt

under Forhandlingerne paa Rigsdagen om Udkastet til Lov

om fremmede Jøders Adgang til at tage Ophold her i

Higet (jfr Landsthings-Tidende 1. Session 1850, S. 1486—

54). Da nu den i Anordn, al 17. Novemhr. 178(5 allé

christelige Religionsforvandtc, altsaa ogsaa Katholikerne,

¥
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Justitsministeriets Skrive] so til Amtmanden over

Nord- og* Oster-Amtet, ang. Postexpedition i Skaga-

fjords Syssel. Kkavn den 6. Mai 1858. —
Isl. Copiebog 1858 (og 1859), Nr. 240. - Islandsk: Tibindi

nm stjÆrnarmalei'ni Islands I, 216.

I behagel. Skrivelse af 26. Januar d. A. har Hr,

Amtm., næst at indberette, at Pastor Jon Jonsson af

tilstaaede »frie og uindskrænkede Religions8velse» kun

gjælder for Kjtfbstæderne paa Island, samt, ifbige Plak.

af 28. Decbr. 1886, de autoriserede Handelspladser, men

det Sted, hvor det omhandlede Etablissement agtes op-

rettet, efter hvad af Amtmanden over Islands Nord- og

* Ost-Amt er oplyst, ikke kan betragtes som nogen autori-

seret Handelsplads, saa maa Regjeringen ansees berettiget

til, saavel at forbyde Oprettelsen af et saadant Etablisse-

ment, som i det Hele at bringe Budet i Lovens 6—1—3
L til Anvendelse paa den ovennævnte katholske Geistlige,

naar dertil maatte findes tilstrækkelig Anledning. Men
da det hverken er godtgjort, at han, som Biskoppen over •

Island paastaaer, er en Emissair fra Jesuitercollegiet, eller

oplyst, at han har indladt sig paa at gjtfre Proselyter eller

overhovedet foretaget sig noget Ulovligt, men Sysselmanden

i Nordermule Syssel, hvor han opholder sig, tvertimod

har bevidnet, at han er en fredelig Mand, der tiere Gange

j
er optraadt som Mæglende ved de mellem Indbyggerne

og Mandskaberne af de franske FiskerfartOier og disse

Mandskaber indbyrdes opstaaede Konflikter, ligesom han

ogsaa har hjulpet Indbyggerne til deres Ret, naar de paa

en eller anden Maade ere blevne forurettede af Fiskerne,

f hvis Agtelse han i hoi Grad synes at nyde, og da det er

et naturligt og billigt Onske hos de mangfoldige franske

Undersaatter, der om Sommeren for Fiskefangstens Skyld

opholde^sig under Islands Kyster, at de, navnligen i Syg-

domstilfælde, kunne finde Trost og Opmuntring hos en til

deres Religionssamfund hiJrende Geistlig, hvortil de under

Adskillelsen fra deres Hjem ere saameget mere trængende,

vil den danske Regjering, der i det Hele viser saa stor

Tolerance i Religionssager, formentlig ikke nægte den Paa-

gj ældende at tage Ophold paa Island og der yde sine

> XFU. B. 21

1858.

6. Mai.
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1858. Vioivellir, som i en lang Aarrække har forestaaet Post-

G~~MaT"
expeclitioneu i Skagafjorden, har frasagt sig denne, og

at De derefter har formaaet Student Ari Arason af

Flugumyri til at paatage sig Postklareringen, andraget

paa, at der maa tilstaaes bemeldte Arason, fra 1. Januar

1857 at regne, et Vederlag af 6 Rd. aarlig for den

ved Postens Expedition og Portoens Indsamling havte

Uleilighed.

I denne Anledning undlader man ikke tjenstl.- at

meddele, at Ministeriet vel ikke efter de oplyste sær-

egne Omstændigheder vil have Noget imod, at der,

saalænge det er nodvendigt, at Arason forestaaer Post-

expeditionen, tilstaaes ham det ommeldte Vederlag al

6 Rd. aarlig, men at det iovrigt tor forventes, at

Amtmanden i Henhold til Deres Yttringer i foranforte

Skrivelse vii, saasnart Leilighed gives, soge at formaae

en anden Mand, der er heldigere situeret, navnlig den

tilkommende Præst til Miklabæ, til at varetage dette

Hverv, om muligt uden Udgift for Postkassen. — Ju-

stitsministeriet den 6. Mai 1858.

7. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang-. Lon for en dis-

penseret Administrator. Khavn don 7. Mai 1858.—
Isl. Copieb. 1858 Og 1859), Nr. 250. - Islandsk: Ti'oindi

um stj6rnarmålefni Islands I, 217.

1 Anledning af det med lir. Amtmandens behgl.

Skrivelse af 18. Decbr. f. A. hertil indkomne Andragende

Landsmænd den tilsigtede Pleie og Religionshjælp, naar

dette kun skeer under saadanne nærmere Betingelser, som

betrygge for, at Tilladelsen ikke bliver misbrugt i nogen-

somhelst Retning, navnligen til at forlede Islænderne til

at gaae over til den katholske Religion. Det maa saa

meget mere anbefales at ordne Sagen paa denne Maade,

som en modsat Fremgangsmaade let vil kunne fremkalde

Intercessioner ad diplomatisk Vei, der helst maae soges

undgaaede. -
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fra Administrator for Thingore Klostergods, R. M. Olsen,

om at forundes den hele ordinaire Limning af det om-

meldte Ombud, medens han er dispenseret fra sin Be-

stilling paa Grund af de mellem ham og Klosteret

verserende Eiendomstrætter, skulde jeg til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for bemeldte Olsen

tjenstl. melde, at det Ansogte ikke kan bevilges, men
at det i saa Henseende vil have sit Forblivende ved

Justitsministeriets Skrivelse af 22. April 1856. — Ju-

stitsministeriet den 7. Mai 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster -Amtet, ang. Reise - Omkostninger

for en Læge. Khavn den 11. Mai 1858. —
Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 257. - Islandsk: Tftindi

um stjérnarmalefni Islands I, 217- 218.

Med behgl. Skrivelse af 25. Oktbr. f. A. har Hr.

Amtm. hertil indsendt et Andragende fra Distriktslæge

i Ofjords og Thingo Sysseler Jon Finsen, hvori han be-

sværer sig over, at Amtet har nedsat en af ham til

samme indgiven Regning over Befordring og Diæter

paa en Reise, som han i Vinteren 1857 foretog efter

Amtets Anmodning, for at undersoge en Hudsygdom paa

nogle Faar iOfjorden, og har De, næst i denne Anledning

at bemærke, at De, istedetfor de af Lægen forlangte 3Rd.

i Diæter for hver Dag, i Henhold til det forrige Danske

Canc. Skriv, af 25. Septbr. 1845, kun har tilstaaet

ovennævnte Distriktslæge 1 Rd. i Diæter, og istedetfor

1 Rd. for Brugen af hans Ridehest om Dagen, blot

40 Sk., der er den hoieste Godtgjorelse, der gives for

Laanet af en Hest til offentlige Reiser, indstillet til

Ministeriets Afgjorelse, hvorvidt Distriktslæge Finsens

Forlangende skal tages til Folge eller ikke.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse samt fornoden Foranstaltning, at da den

21*
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1858. omhandlede, af Distriktslæge Finsen foretagne Heise

ikke kunde paalægges ham i Embedsmedfor, kunne Be-

stemmelserne i fornævnte Canc. Skriv, af 25. Septbr.

ikke komme til Anvendelse i nærværende Tilfælde, og

der vil saaledes ikke kunne nægtes Distriktslæge Fin-

sen, naar der ikke i Forveien er truffen nogen Aftale

for de ommeldte udenfor hans Embede liggende For-

retninger, den forlangte Godtgj oreise, der, efter hvad

De selv har bemærket, ikke i og for sig er ubillig. —
Justitsministeriet den 11. Mai 1858.

12. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og* Oster-Amtet, ang. Bygningscommissionen

paa Akureyri. Khavn den 12. Mai 1858. —
Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 268. — Islandsk: Tf&indi

um 8tj6rnarmålefni Islands 1, 218.

Med behgl. Skrivelse af 16. Novbr. f. A. harllr.

- Amtm. til Justitsministeriets Afgjorelse indsendt Af-

skrift af et Andragende fra den ifolge Plak. af 6. Ja-

nuar s. A. paa Ofjords Handelsted nedsatte Bygnings-

commission, hvori Samme, næst at anfore, at den

anseer det onskeligt og nodvendigt, at et ubenyttet og

for Vedkommende ufornodent Stykke af den det Gud-

mannske Etablissement paa Ofjord i sin Tid udmaalte

Grund maatte kunne fratages samme og anvendes til

en liden Bygning, der agtes opfort ved Handelshuset

Orum & Wulffs Etablissement paa Stedet, anholder om
Ministeriets Resolution for, om Commissionen har Be-

myndigelse til en saadan Foranstaltning, ei alene i

nærværende Tilfælde, forsaavidt Kjobmand Gudmann
maatte nægte at afstaae det omhandlede Grundstykke,

men ogsaa i andre lignende Tilfælde.

I denne Anledning skulde man til behagel. Efter-

retning og videre: Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

ligesom det efter Sagens Natur maa antages at ligge

udenfor Bygningscommissionens Competence, at expro-
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1 »riere nogen Grund til Fordeel for en privat Mand,

saaledes fremgaaer det ogsaa af Bestemmelserne i PI.

6. Januar 1857 § 5 A, at der ikke er givet Commis-

sionen en saadan Bemyndigelse. — Justitsministeriet

den 12. Mai 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 19. Mai

over Island, ang. Underretninger om Faareskabs-

Sygdommen. Kliavn den 19. Mai 1858. —
Originalen i Stiftamts-Archivet i Island. — Isl. Copieb. 1858

(og 1859), Nr. 285.

Med Hensyn til, at Hr. Stiftamtm., ved i beliagel.

Skrivelse af 3. dennes at meddele Ministeriet Beretning

om den paa Island grasserende Faaresygdom, blandt

Andet har henstillet, om der ikke maatte findes An-

ledning til med det retournerende Dampskib at opsende

de fornodne Ingredientser til det waltziske Bad til

15000 Faar, til eventuel Udlevering efter Reqvisition

fra Nord- og Vesteramterne, skulde jeg ikke undlade

tjenstl. at melde, at Ministeriet saa meget mindre kan

efterkomme denne Opfordring, som disse Ingredientser,

ifolge den Underretning, man herom har ladet indhente,

ikke haves hos Materialisterne her i Byen, men maae

reqvireres fra England, og det desuden ikke er nærmere

opgivet, hvilke Ingredientser det er, som onskes op-

sendte, og hvor stort Qvantum der behoves i det nævnte

Oiemed, hvorom Materialisterne Lohse & Comp., som

man har henvendt sig til, ei have kunnet give paa-

lidelig Oplysning. Det maa derfor ansees fornodent,

at saadanne Reqvisitioner, forsaavidt de maatte blive

nodvendige for Fremtiden, skee enten igjennem Apo-

thekeren i Reykjavik, eller efter specificerede Optegnel-

ser fra ham. * *

lovrigt har man troet at burde gjore Hr. Stift-

amtm. opmærksom paa, at de indkomne Beretninger

ingenlunde ere saa fuldstændige, som man havde dusket,



326 Justitsniin. Skriv. ang. Skabsygdommen.

1858. idet der navnlig savnes detaillerede Oplysninger om,

:T \T . hvormanse Faar der i Vinter have været under Cuur
19. Mai. to

„ ,

i hvert af de trende Sysseler, Borgarfjords, Kjosar og

Gullbringu samt Arnes Syssel, og ligeledes Oplysning

om Tilstanden i Rångårvalla Syssel, og navnligen om,

hvorvidt Sygdommen der har udbredt sig videre i den

sidste Deel af Vinteren; — og man skulde derfor

tjenstl. anmode Dem om, at see de saaledes manglende

Oplysninger tilveiebragte. — Justitsministeriet den 19.

Mai 1858.

i9. Mai. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til StiftsOmgheden over Island, ang. Bortgivelsen

af Stokkseyri og Kaldadarnes Præstekald. Khavn

den 19. Mai 1858. — lal. Copieb. 1858 (og 1859),

Nr. 288. — Islandsk: Tifeindi um stjdrnarmalefni Islands

1, 219-240.

I behagel. Skrivelse af .18. Novbr. f. A. har Hr.

Stiftamtm. og D. Hoiærv. til Ministeriets Afgjorelse

indstillet en mellem Dem opstaaet Meningsforskjel med

Hensyn til Besættelsen af det for Tiden ledige Stokks-

ore og Kaldadarnes Præstekald i Arnes Syssel.

Medens nemlig D. Hoiærv. ikke har troet, at der

burde tages noget Hensyn til en af Sognepræsten til

Torfastabir, Bjorn Jonsson, om det ledige Embede ind-

given Ansogning, da den forst er bleven indleveret den

2. Septembr. f. A., og De allerede under 31. August

s. A., da de ordinaire 6 Uger for Præstekaldenes Op-

slag vare forlobne, havde forfattet og til Stiftamtetr

indsendt Deres Indstilling om Kaldets Besættelse, samt

derhos har været af den Formening, at af de ovrige

tvende Supplikanter burde Sognepræsten til Rip Me-
nighed, Jakob Gubmundsson, foretrækkes for Sogne-

præsten til J>6roddstabir, J6n Kristjånsson, har Hr.

Stiftamtm. deels anseet det for urigtigt at forbigaae

P&stor Bjorn Jonsson, blot fordi hans Ansogning er ind-
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kommen etter Udlobet af de. 6 Uger og éfterat Bi- 1858.

skoppen havde gjort sin Indstilling, da den dog paa 19. Mai.

Grund af Deres Fraværelse i Embedsanliggender til Dem
~-p"~N'^

er kommen samtidig med Indstillingen, og de 6 Uger,

efter Forholdene i Island, i Reglen maa ansees for en

altfor kort Tid for Supplikanten til at indgive Ansog-

ninger om Præstekald, deels udtalt, at De i ethvert

Fald, hvis Pastor Jonsson, som De anseer for mest

(jvaliliceret, af den angivne Grund ikke kan komme i

Betragtning, maa holde for, at Kaldet snarere bor gives

til Pastor Kristjansson end til den af D. ilbiærv. fore-

slaaede Pastor Gubmundsson.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstl. melde,

at da Ansogningen fra Pastor Bjorn Jonsson er indkom-

men forend den i allerh. Resol. af 14. Mai 1850 om-

meldte Conferenoe mellem Stiftamtmanden og Biskoppen

havde fundet Sted, og altsaa forend nogen fælles Be-

slutning er bleven tagen om Embedets Besættelse, linder

Ministeriet ikke, at der er tilstrækkelig Grund til at

udelukke denne Supplikant fra at komme i Betragt-

ning, fordi hans Ansogning ikke var indkommen paa

den Tid, da Biskoppen affattede og indsendte sin Ind-

stilling, og dette saa meget mindre, som en Tid af 6

Uger, saaledes som af lir. Stiftamtm. er bemærket,

efter de lokale Forhold og den mangelfulde Postindret-

ning i Island, ansees for temmelig kort.

lovrigt undlader man ikke at tilfoie, at saafremt

der, efterat det ommeldte formelle Sporgsmaal er af-

gjort, maatte være Meningsforskjel mellem Dem om,

hvilken af de 3 Supplikanter der er den mest qvalifi-

cerede til Kaldet, da vil det være nodvendigt, forinden

Ministeriet i saa Henseende kan afgive sin Resolution,

at samtlige Ansogninger med Bilage indsendes hertil,

ledsagede af en fælles Erklæring, hvori Hr. Stiftamtm.

og D. Hoiærv. hver for sig motivere Deres afvigende

Mening om Embedets Besættelse. — Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 19. Mai 1858,
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1858. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

29. Mai. over Island, ang. Ret til Ophold i en Commune.

Khavn don 29. Mai 1858. — Uh Copieb 1 858 (og

1859), Ny. 316. — Islandsk: Ti'oindi um stjdraarmalefni is-

lands I, 220.

I et med Hr. Stiftamtmandens behgl. Erklæring af

14. Novembr. f. A. hertil indkommet Andragende har

Fattigbestyrelsen tor Alptanes Rep anket over, at en

fattig Familiefader, som hidtil har været bosiddende i

Arnes Syssel, hvor han er anerkjendt forsorgelses-

t berettiget i Grimsnes Rep, er af hans Svigerfader,

Tomthusmand Siguro Sigurosson af Hjallaland i Alpta-

nes Rep, eller dennes Son, indtaget som Husmand, og

da Hr. Stiftamtm. har givet Sysselmanden Medhold i,

at han ikke, efter Fattigbestyrelsens Opfordring, har

villet bringe § 21 i Reglem. af 8. Januar 1834 i An-

vendelse paa den omhandlede Person med Familie, har

Fattigbestyrelsen udbedt sig Ministeriets Resolution for,

om Fattigpolitiet ikke, i Tilfælde som det nærværende,

er pligtig til uopholdelig at henvise Vedkommende til

hans eget Forsorgelseshjem.

I denne Anledning skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende

tjenstl. melde, at Ministeriet ikke kan ansee Reglem.

8. Januar 1834 § 21 anvendelig i nærværende Tilfælde,

og da den omhandlede Person ikke har fordret eller

modtaget nogensomhelst Hjælp af Fattigvæsenet, kan

Fattigbestyrelsen ikke ansees berettiget til at forlange,

at han skal forlade den Commune, hvori han nu har

taget Ophold. — Justitsministeriet den 29. Mai 1858.

3i. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet, ang. Retten til at vinde

Forsorgelse i en Commune. Khavn den 31. Mai
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1858. — lal. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 324. - Is- 1858.

I an cl sk: Ti&iiuli um Btj6rnarmåiefni Islands I, 221. 31. Mai.

Fattigbestyrelsen for Vindhælis Rep har i et med

Hr. Amtmandens behgl. Skrivelse af 5. Februar d. A.

hertil indkommet Andragende besværet sig over, at det

ved Amtets Resolution af 30. August 1854 er antaget,

at en til Understøttelse af Fattigvæsenet trængende

Person, ved Navn Solvi Jonsson, der er fodt i Svein-

staoa Rep, har erhvervet Forsorgelseshjem i Vindhælis

Rep ved at opholde sig der i 5 Aar efter sit 16. Aar

inden den 1. Januar 1849, uagtet det var oplyst, at

bemeldte Person hverken har været bosat eller tjenende

i Reppen, eller ernæret sig der paa lovlig Maade, idet •

han ikkun som los og ledig Person har flakket om-

kring, for som Daglonuer at ernære sig ved saakaldet

Snedkerarbeide, uden dog nogensinde at have lært dette,

og endnu mindre at have faaet Tilladelse til at udove

et saadant Haandværk.

1 denne Anledning skulde man, næst at bemærke,

- at ligesom det ved Canc. Skriv, af 4. August 1838

ad 1 er afgjort, at de i Reglem. 8. Januar 1834 § 6

forekommende Ord: »bosat eller tjenende«) ikke bor

forstaaes lige efter Bogstaven, naar blot den Paagjæl-

dende har opholdt sig i et Fattigdistrikt i den lov-

bestemte Tid, uden at nyde Understøttelse af Fattig-

væsenet, saaledes viser ogsaa Justitsministeriets Skriv,

af 17.Novbr. 1848, at de i den nysanforte Canc. Skriv,

brugte Ord: »paa lovlig Maade ernæret sig« ikke bor

tages i streng Betydning, naar den forommeldte Hoved-

betingelse er tilstede, til behagelig Efterretning og Be-

kjendtgjorelse for Vedkommende tjenstl. melde, at det

i Henhold hertil maa have sit Forblivende ved den af

Hr. Amtm. i Sagen afgivne Resolution. — Justitsmi-

nisteriet den 31. Mai 1858.
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1858. ' Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

7. juni. over Island, ang. Mortification af en bortkom-

men kgl. Obligation. Khavn deii 7. Juni 1858.

—

Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 350.

Med behgl. Skrivelse af 2. Marts d. A. har Er,

Stiftamtiii. hertil indsendt et Andragende, hvori den

Mindreaarige Guomundur Guomundsson af Urri&avatni

inden Nordermule Syssel med Curator Jon Sigfusson

anholder om fri Proces til ved den kongl. Landsover-

samt Hof- og Stadsret at erhverve Mortitieationsdom

paa en ham tilhorende bortkommen konge]. Obligation

Nr. 409, udstedt den 22. April 1839, oprindelig stor

225 Rd., nu til Rest 90 Rd.

Foranlediget heraf skulde man, efter over Sagen

at have brevvexlet med Finansministeriet, til behgl.

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Supplikanten tjen sti.

melde, at der under D. D. herigjennem er udfærdiget

gratis Bevilling til Mortifieationsdoms Erhvervelse paa

nysnævnte Obligation, samt at den kongl. Landsover-

samt Hof- og Stadsret herfra er anmodet om at for-

anstalte det Fornikl ne med Hensyn til denne Sags Ud-

forelse, hvortil der er meddeelt Supplikanten benelicium

processus gratuiti. — Justitsministeriet den 7. Juni

1858.

9. juni. Justitsministeriets Skrivelse sil Amtmanden

over Vester-Amtet, ang*. Overholdelse af Handels-

loven. Khavn den 9. Juni 1858. — lal. Copiebog

1858 (og 1859), Nr. 355. — Islandsk-: Ti&indi nm stjårnar-

målemi Islands l, 221—222.

Ved at fremsende Udskrift af. et inden Stranda

Syssels Extraret den 27. Juli f. A. optaget Forhor til

Oplysning om, hvad der er passeret i Anledning af, at

Daniel Gullefsen fra Arendal, forende Kufskibet Adele,

drægtig 39 danske C. L., og indehavende en Tommer-

ladning, havde den 18. s. M. anlobet Bordores Havn i
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Hrutafjorden og der udlosset noget af sin Dækslast, 1858.

uden at have opseilet nogen af de i Loven af 15. April
g jJnT'

1854 § 2 ommeldte sex Havne" og der lost islandsk

Sopas, har Hr. Amtm. bemærket, at Sagen forelobig

er bleven afgjort saaledes, at. det er blevet Skipperen

tilladt at forhandle den udlossede Deel af Ladningen,

mod at erlægge den fulde Skibsafgift med 78 Rd., og

derhos at deponere en Sum af 20 Rd. og stille Cau-

tion for 40 Rd. for det Tilfælde, " at han maatte be-

findes at have begaaet nogen Mislighed, i hvilken

Henseende han har underkastet sig Justitsministeriets

endelige Afgjorelse, hvorfor De har henstillet til Mini-

steriet, at Skipper Gullefsen for denne Gang maatte

fritages for at erlægge Mulkt, da det synes at fremgaae

af Alt, hvad der er oplyst om Sagen, at det ikke har

været hans Hensigt at eludere Loven eller begaae noget

Lovstridigt.

I Anledning heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse at meddele, at

Tiltalen for denne Gang efter Omstændighederne kan

bortfalde, imod at de af Skipper Gullefsen deponerede

20 Rd., som en Mulkt for den begaaede Overtrædelse

af Bestemmelserne i Frdg. 13. Juni 1787 Cap. 1 § 3

og Loven af 15. April 1854 § 3, hjemfalder til Stedets

Fattigkasse. — Justitsministeriet deu 9. Juni 1858.

Reskript ang\ Oifentlig'gjorelsen af Statsbudget 13. Juni.

for Aaret 1. April 1858 til 31. Marts 1859.

Khavn (leil 13. Juni 1858. — Budgettet, der er ved-

fOiet dette Reskript, er ledsaget af detaillerede Indtasts- og

Udgiftsbilag, og udgjftr 146 Sider i 4 t0
, trykt hos Schultz. —

Budgettet, trykt i Dep. Tid. 1858, S. 658-0(58, og i Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v., Danmark

vedkommende, 1858, S. 614-621.

, Med Hensyn til Island findes i dette Budget kun anført

paa Indtægtssiden under »andet Afnit. Kongerigets særlige

Indtægter og Udgifter« ;
— »3. Islandske og Færb'eske Intrader

40,800 Rd,»
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1858. Justitsministeriets Cireulaire til Amtmændene

i Danmark, ang. Appel i Criminalsager til de

hfliere Instantser. Kliavn den 21. Juni 1858.

—

Depart. Tid. 1858, S. 662-664$ Algreen-Ussings Reskript-

samling 1858, S. 180-182. — Sendt til Island med Justits-

ministeriets Cireulaire til Amtmændene 9. Novembr. 1858. —
m

Islandsk i Ttøindi um stj<5rnarmålefni Islands I, 241 Anm.

Ved Ciroulairskrivelser af 28. April 1851 og 15.

Decbr. 1852 har Justitsministeriet meddeelt Hr. (N. N.),

at man, naar en Person har været under Tiltale enten

for flere forskjellige Forbrydelser eller for flere For-

brydelser af samme Art, og han er bleven domt med

Hensyn til nogle, men frifunden med Hensyn til andre

af disse Forbrydelser, anseer det rettest, at der i slige

Tilfælde i Reglen, naar Tiltalte begjærer den afsagte

Dom paaanket, tillige appelleres paa det Offentliges

Vegne, for at Hoiesteret eller den vedkommende Over-

ret ikke ved Indstævningens Beskaffenhed skal være

hindret i at tage de Poster under Paakjendelse, for

hvilke den Paagjældende ved den paaankede Dom er

bleven frifunden.

Justitsministeriets Opmærksomhed er imidlertid

bleven henledet paa, at det ved en i Hoiesteret den

22. April d. A. afsagt Dom, som findes meddeelt i

Hoiesteretstidenden for 1858 Nr. 5 Pag. 77—78, er

blevet antaget, at naar en Tiltalt ved Underrettens

Dom er bleven frifunden for videre Tiltale, og Sagen

alene efter hans Begjæring indstævnes for Overretten,

maa Ovrigheden ansees at have acqviesceret ved det

Udfald, Sagen saaledes i forste Instants har faaet,

forsaavidt Tiltalte derved er bleven aldeles fritagen for

Straf, og at dette atter maa medfore, at Sporgsmaalet
' om hans Strafskyld ikke efter den skete Indstævning

kan ansees at foreligge til Paakjendelse for Over-
retten, men at denne alene kan have at paakjende,

hvorvidt Underretsdommen enten maa være at stad-

i
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fæste eller Tiltalte pure at frilinde. Ligesom detifolge 1858.

heraf ved den ergangne Dom blev misbilliget, at Over- ^^T^mT
retten i det specielle Tilfælde, der var Gjenstand for

meerbemeldte Dom, havde anseet Tiltalte med Straf

for det ham paasigtede Forhold, saaledes kunde Hoieste-

ret efter denne Sagens Stilling heller ikke tage Sporgs-

maalet om Strafansvar under Paakjendelse, og Under-

retsdommen blev derfor i saa Henseende stadfæstet.

Efter hvad der saaledes af Hoiesteret er antaget,

maa det, naar en Tiltalt, efterat være frifunden for

videre Tiltaje, selv begjærer Sagen indanket for Over-

retten, og denne saaledes dog -skal gaae.ind paa at

bedomme de fremkomne Bevisers Styrke for at afgjore,

om Tiltalte bor nyde pure Frifindelse eller Frifindelse for

videre Tiltale, ansees for rettest, at Ovrighedeii sætter

Overretten istand til fuldstændig at paakjende Sagen,

ved ogsaa at indanke den paa det Offentliges Vegne, og

nian skulde derfor tjenstl. have Hr. (N. N.) anmodet

om at foranledige, at der i alle Tilfælde, i hvilke en

Dom, hvorved Nogen er frifunden for videre Tiltale,

appelleres til hoiere Ret efter Tiltaltes Begjæring,

tillige institueres Appel paa det Offentliges Vegne.

Da det derhos oftere har været Tilfældet, at det

ved Indstævning af Justitssager til Hoiesteret ikke er

iagttaget, at Appel tillige er iværksat paa det Offent-

liges Vegne, naar Tiltalte, efterat være frifunden for

enkelte af de af ham begaaede Forbrydelser, begjærer «

Sagen appelleret, benytter man tillige Leiligheden til

at indskærpe Iagttagelsen af de ovennævnte Circulairer

af 28. April 1851 og 18. Decbr. 1852, navnlig ogsaa

ved Indankningen af Sager til Overretten. — Justits-

ministeriet den 21. Juni 1858.

Justitsministeriets Skrivelso til Udonrigsmini- 22. Juni.

steriot, ang. Uordener, begaaede af franske Fiskere
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i Sonder-Mula Syssel. Khavn den 22. Juni 1858.

22 Juni
~~ Is1, CoPieb -

1858' (og. 1859), Nr. 362.

Amtmanden over Islands Nord- og Ost-Amt har

hertil indberettet, at der atter i afvigte Sommer ere

begaaede adskillige Excesser og Uordener i Sondermule

Syssel af franske Fiskere, som have drevet Fiskeri under

Islands ostlige Kyster. Det er saaledes af ham anfort,

at disse fremmede Fiskere deels have plyndret et

til Holme Præstegaard i bemeldte Syssel henhorende

Værpested, og der saavel ranet Ederfugleæg, som dræbt

Ederfugle, hvorom et af ham indsendt Politiforhor giver

nærmere Underretning, deels dræbt og bemægtiget sig

nogle Faar i Nordfjorden, inden samme Syssel, hvilket

dog ikke er blevet constateret ved et optaget Forhor.

Ved nu tjenstl. at tilstille Udenrigsministeriet en

Udskrift af det ommeldte Forhor i dansk Oversættelse,

skulde jeg, næst at bemærke, at vedkommende Præst

ved en fransk Officeers Medvirkning har erholdt en

Erstatning af 200 Francs for den paa Værpestedet til

Holme Præstegaard bevirkede Skade, hvilken Erstat-

ning af Amtmanden er anseet fuldkommen tilstrækkelig,

samt at Vedkommende have af Chefen for et fransk

Krigsskib erholdt Vederlag for de i Nordfjorden ranede

Faar, tjenstl. henstille til velbemeldte Ministerium, om

der ikke maatte være Anledning til hos den keiserlige

franske Regjering at fore Besværing over det Passerede,

for at de Paagj ældende kunde blive dragne til Ansvar,

og Islands fredelige Beboere for Fremtiden blive for-

skaanede for disse hyppigt forefaldende Excesser fra

franske Fiskeres Side. — Justitsministeriet den 22. Juni

1858.

22. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. Undersøgelse af engelske Fiskeres

Excesser paa Grimsey. Khavn don 22. Juni 1858.

— Isl. Copieb. 1858 tog 1859), Nr. 363.
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Efter at Amtmanden over Islands Nord- og Ost- 1858.

Amt herfra var bleven tilskrevet overeensstemmende ^^JunT
med Udenrigsministeriets behgl. Skrivelse af 9. Febr.

f. A., betræffende de af engelske Sofo]k i Juli Maaned

1856 mod Beboerne paa Griniso begaaede Excesser,

har Amtmanden hertil indsendt Afskrift af en Beret-

ning med Bilag fra Administrator Sæmundsen, hvori

er meddeelt Underretning deels om det Passerede efter

det i Udenrigsministeriets Skrivelse af 14. Juni f. A.

omhandlede engelske Krigsdampskib Snakes Ankomst

til Nordlandet, og deels om nogle nye af engelske

Fiskere den 12., 22. og 29. Juli f. A. paa Grimso

udovede Excesser.

Ved nu at tilstille Udenrigsministeriet ovennævnte

Beretning med Bilag i dansk Oversættelse, undlader

jeg ikke tjenstl. at henstille til velbemeldte Ministerium,

om der ikke paa Grund af disse gjentagne Excesser,

der ere udovede af engelske Fiskere mod Grimsoes

Beboere, turde være Anledning til, deels i Henhold til

de i det medfolgende Forhor afgivne Data, at lade Sagen

undersoge, for at de Paagjældende derefter kunne blive

dragne til Ansvar, deels at træffe de fornodne Foran-

stakninger til at sikkre disse fattige og værgelose Oboere

for lignende Overgreb i Fremtiden. — Justitsministeriet

den 22. Juni 1858 !.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 25 - Juni -

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Betaling for

Skrivematerialier i justits - Sager ved Lands-

overretten. Kkavn den 25. Juni 1858. —

') I Skrivelse af s. D. til Amtmand Havstein udbeder Ju-

stitsministeriet sig hans Yttringer, »om det ikke maatte

ansees hensigtsmæssigt, at nævnte Oboere (paa GrimsB)

bleve forsynede med Geværer eller andet "Vaaben, for i
i

paakommende Tilfælde at kunne forsvare sig mod lignende

Overgreb«. Isl. Copieb. sst. Nr. 364.
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1858. Isl. Copicb. 1858 (og 1859), Nr. 377. - Islandsk: Ti&indi
* •—- um 8tj6rnarmålefni Islands I, 222—223.

25. Juni.

Foranlediget af den af Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse

af 27. Januar f. A. gjorte Foresporgsel om, hvorvidt

der tilkommer ftirste Assessor ved Landsoverretten i

Island Godtgjorelse af Amtsrepartitionsfonden for for-

brugte Skrivematerialier til danske Oversættelser af

Retsakter i Justitssager, der indankes for Hoiesteret,

skulde man, efter om Sagen at have brevvexlet med

Stiftamtmanden over Island, til behgl. Efterretning og

Iagttagelse af det videre Fornodne tjenstl. melde, at

ligesom fb'rste Assessor hidtil i Almindelighed har faaet

Godtgjorelse af vedkommende Amtsrepartitionsfond efter

Regning for de til Retsakters Oversættelser i Justits-

sager forbrugte Skrivematerialier, hvorom blandt Andet

for Nord- og Ostamtets Vedkommende henvises til

dette Amts Repartitionsfonds Regnskaber for 1839

6. Post g og 11. Post, for 1842 6. Post c og 17. Post b,

samt for Aaret 1848 1. Post b, saaledes finder Mini-

steriet saa meget mindre Anledning til at gjore en

Forandring i denne Praxis, som den i Sportel -Reglem.

af 10. Septbr. 1830 § 13 indeholdte almindelige Regel,

hvorefter virkelige Udgifter erstattes i offentlige Sager,

ogsaa synes at tale for samme. — Justitsministeriet

den 25. Juni 1858.

30. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Erlæggelsen af Havne-Afgifter i

Reykjavik. Khavn den 30. Juni 1858. - original i

Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copiebog 1858 (°g 1859),

Nr. 399. — Islandsk: Tibindi um stjårnarmålefni fslands

I, 223.

I et med Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse af

15. Oktbr. f. A. hertil indsendt Andragende har Havne-

commissionen for Reykjavik Kjobstad, med Hensyn til,

at der i den under 12. Mai 1855 for bemeldte Kjobstad
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approberede Ilavnetaxt ikkun er tilstaaet de Staten

tilhorende Skibe Fritagelse for Erlæggelsen af Havne-

afgifter, udbedet sig Ministeriets Resolution for, om

fremmede Orlogsskibe eller andre Skibe, der tilhore

fremmede Staters Regjeringer, samt Fartoier henhorende

til den engelske Jagtklub, bor være fritagne for at er-

lægge bemeldte Afgifter.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele til behgl. Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, at det er en Selvfolge, at fremmede

Orlogsskibe og andre Skibe , der tilhore fremmede

Staters Regjeringer, ere fritagne for at erlægge de om-

handlede Havneafgifter, hvorhos man maa være af den

Formening, at det vil i al Fald være rettest, at den

engelske Jagtklubs Fartoier, i alt Fald indtil videre,

ligesom hidtil, fritages for bemeldte Afgifter. Tovrigt

udbeder man sig nogle Exemplarer af den trykte Ilavne-

taxt af 12. Mai 1855 hertil indsendte. — Justits-

ministeriet den 30. Juni 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmand 80. Juni,

Grev Trampe, angaaende Udgifter i Anledning af

Faareskabs-Sagen. Kliavn den 30. Juni 1858.

—

Tsl Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 398.

I behgl. Skrivelse af 1. dennes har Hr. Stiftamtm.

indberettet, at da efterat et Belob af 2763 Rd. 30 Sk.

af de ved Tillægsbevillingsloven af 29. Decbr. f. A.

under § 3 Nr. 7 bevilgede 4000 Rd., der ere anforte

som et rentebærende Forskud i Anledning af den i

Sonderamtet herskende Skabsyge, og bestemte til der-

med at bestride de med Bevogtningen af Amtsgrænd-

serne foraarsagede Udgifter, var blevet udbetalt til

Amtmanden i Vesteramtet ifolge hans Begjæring, og

Resten var bleven anvendt til Hjælp ved Dyrlægernes

Ophold i Sonderamtet i f. A., har De paa Amtmand

XKll. D. 22
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1857. Havsteins Forlangende om, at Nord- og Ost-Amtet

30. Juni. skulde tage lige Deel med de ovrige Amter i det be-

viigede Belob, seet Dem nodsaget til at anvise be-

meldte Embedsmand 1333 Rd. 32 Sk. paa de til

uforudseelige Udgifter for Island i indeværende Finants-

aar opforte 4000 Rd., paa hvilken Foranstaltning De

derhos har udbedt Dem Justitsministeriets Approbation

meddeelt.

Ministeriet skal i denne Anledning ikke undlade

tjep sti. at meddele Dem, at da de Udgifter, til hvis

Dækning det omhandlede Belob er udbetalt Amtmand

Havstein, ere paadragne i det den 31. Marts d. A.

afsluttede Finantsaar, kan Ministeriet allerede af denne

Grund ikke give sit Samtykke til den skete Udbetaling

af de ved Finantsloven for indeværende Aar bevilgede

4000 Rd. Men selv uden Hensyn hertil, vilde den

omhandlede Udgift efter sin Natur under ingen Om-
stændigheder 'egne sig til Udbetaling af den nævnte

Conto, hvorimod samme burde været afholdt af de ved

den ovennævnte Tillægsbevillingslov bevilgede 4000 Rd.

At der, forend den ommeldte Begjæring indlob fra Amt-

mand Ilavstein, allerede var disponeret over hele denne

Sum, kan Ministeriet ikke Andet end misbillige, da

det allerede af Skrivelsen fra det islandske Departe-

ment af 23. Januar d. A. var lir. Stiftamtru. bekjendt,

at Summen skulde anvendes til Afholdelse af de Ud-

gifter, der i forrige Aar vare foraarsagede ved Bevogt-

ningen af Amtsgrændserne, og at den altsaa burde

komme til Deling mellem samtlige Amter i Forhold til

de Udgifter, som hvert af disse Amter har haft i be-

meldte Anledning. Derimod er der ingen saadanne

Udgifter, som ere medgaaede i andre Oiemed, saasom

til Dyrlægernes Limning o. desl., om de end vare for-

anledigede af Faaresygen, afholdte af bemeldte Conto.

Som Folge heraf maa man anmode Ur. Stiftamtm. om,

at foranstalte en ny Fordeling af det ommeldte Belob

af 4000 Rd., saaledes, at hvert af de 3 Amter faaer
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en Andeel, beregnet i Forhold til de af samme til Amts- 1858

grændsernes Bevogtning i f, A. havte Udgifter, og vil,

hvis denne Sum ikke maatte tilstrække til at dække

samtlige hertil medgaaede Omkostninger, det Manglende

være at tilskyde af de resp. Amters Repartitionsfond,

hvorefter det, naar denne Opgjorelse har fundet Sted,

vil være at paasee, at det foranforte af Jordebogskassen

uden Hjemmel udbetalte Belob af 1333 Rd. 32 Sk.

snarest muligt refunderes samme. — Justitsministeriet

den 30. Juni 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden so. Juni

over Island, ang. Postdampskibets Afgangstider.

Khavn den 30. Juni 1858. — isl. Copieb. 1858 (og

1859), Nr. 400.

1 belig]. Skrivelse af 4. d. M. har Hr. Stiftamtm.,

ved at indberette om en mellem Dem og Foreren af

Postdampskibet »Victor Emanuel« opstaaet Menings-

forskjel, angaaende Afgangstiden for bemeldte Skib fra

Reykjavik, udtalt det Onske, at Rhederen af Ministeriet

maatte blive tilholdt at opfylde Certepartiet for Skibets

Befragtning, saaledes, at man kunde være sikker paa,

at Dampskibet ikke afgaaer forend de i samme be-

stemte Dage.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke herved tjenstl.

at meddele til behgl. Efterretning, at Ministeriet vel

maa tiltræde den af Ur. Stiftamtm. yttrede Formening

om, at det ikke efter Certepartiet kan være Rhederen

tilladt, vilkaarligen at bestemme Dampskibets Afgang til

en tidligere Tid, end de i Certepartiet fastsatte Afgangs-

dage, men at Ministeriet forventer, at lir. Stiftamtm.,

saavidt Forholdene tillade det, vil lempe Dem efter

Skibsforerens ftegjæring om Skibets Afgang til en tid-

ligere Tid end den i Certepartiet fastsatte Dag. Det

tilfoies, at Grosserer Koch er under D. D. tilskrevet

22*
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1858. det Fornodne i Overeensstemmelse hermed. - Justits-

ministeriet den 30. Juni 1858.
50. Juni.

i. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, mg. Valg til Althinget. Khavn den

1. Juli 1858. — Original i Stiftamts-Archivet i Island.

IH. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 402. — Islandsk: Tf&indi

nm stj6rnarmålefni Islands I, 224.

Foranlediget ved Ur. Stiftamtmandens Foresporgsel

i behgl. Skrivelse af 4. f. M. om, livorvidt. der Ira

Deres Side maatte være Noget at foretage med Hensyn

til, at der i Aar skalle foregaae nye almindelige Valg

til Althinget, og det kunde hændes, at Tiden til disse

Valg kunde ovsrsees af vedkommende Valgdirecteurer,

undlader man ikke tjenstl. at meddele Dem, at det

ifolge Forordn, af 8. Marte 1843, cfr. navnlig sammes

§§ 14, 17 og 24, hvori ingen Forandring er skeet ved

For. af G. Januar 1857, paahviler Byfogden i Reykja-

vik og vedkommende Sysselmænd som Valgdirecteurer

uden nogen Opfordring at foranstalte det Fornodne,

naar nye Valg skulle finde Sted, men at man iovrigt,

saafremt der maatte være. Grund til at antage, at ved-

kommende Valgdirecteurer maatte undlade at opfylde de

dem i saa Henseende paahvilende Pligter, maa have

overladt til Hr. Stiftamtm. at indskjærpe dem de om-

handlede Bestemmelser. — Justitsministeriet den 1. Juli

1858.

o. juii. Justitsministeriets Bekjendtgj oreise ang*. Fri-

tagelse for Tillægs-Afgift i Island for nederlandske

Skibe. Khavn den 6. Juli 1858. — Publiceret i

.
Reykjavik By 1858 og 1859 i Skaptafells, Vestmanno, Arnes og

Gullbringa Syssel i Sonder-Amtet, derimod ikke i Rangarvalla og

Borgarfjords Sysselcr; i Vcster-Amtet er den bekjendtgjorl

1859 i Myra og Hnappadals, Snæfellsnes, Dala og Strand

a

Sysseler, men derimod ikke i Bardastrands og Isafjords Sys-

seler 5 i Nord- og Oster-Amtet kun i Skagafjords og Thingo
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Sysseler, men ikke i de fire Amtels andre Jurisdiktioner. — 1858.
Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i tiet Sehultziske Of- q ju jj

ficin, \ Sider i 4*°. Forste Side Titelblad, den danske Titel—-

—

overst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.

Anden Side den danske Text med Underskrifter (Justitsmin.

Simony, Fuldpi. With}. Tredie Side den islandske Text uden

Underskrifter og uden Venttealion. Fjerde Side blank. —
Original-Aftryk paa Dansk alene, trykt hos Schultz, 2 Blade

i 4to
. — Depart. Tid. 1858, S. 689

;
Algreen-Ussings Samling

af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1858,

S. 685> — Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text

(see ovenfor). Ti'oindi um stjornarmalefni Islands I, 224.

Bekjendtgjore Ise angaaende at de i Konge-

riget Nederlandene hjeminehorende Skibe, som beseile

Island og Færoerne, for der at drive Handel, ere fri-

tagne for at erlægge den i kgl. Resolution af 1. April

1856 fastsatte Tillægsafgift af 2 Rd. pr. dansk Com-

mercelæst.

1 Medfftr af en mellem Kongeriget Danmark og

Kongeriget Nederlandene trullen Overeenskomst ere de

i sidstnævnte Kongerige hjeminehorende Skibe, der be-

seile Island og Færoerne for der at drive liandel, fri-

tagne for at erlægge den i kgl. Resol. af 1. April 1856,

kundgjort ved BekjendtgjOrelse fra Justitsministeriet af

2. i s. M., fastsatte Tillægsafgift af 2 Rd. pr. dansk

Commercelæst.

Hvilket herved meddeles til Efterretning for alle

Vedkommende. Justitsministeriet den 6. Juli 1858.

A ug ly s hig um ab skip, sem eiga heima i kon-

lingsrikinu Nicurlondunum og farå kaupferbir til Islands

og Færeyja, séu undan];)egiii ab greiba 2 rd. aukagjald

|)ao af hverju donsku lestarrumi, sem akveoib er i

koniinglegum urskurbi 1. April 1856.

Eptir samningi, sem gjorbur er milli konungsrikisins

Danmerkur og konungsrikisins Niburlandanna, eru J>au

skip, sem eiga heima i sfbarnefndu konungsriki og fara.
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kaupferoir til Islands og Færeyja, undanpegin ao greiba

2 rd. aukagjald [>ao af hverju dftnsku lestarrdmij sem

akveoio er i kom'mglegum urskurbi 1. April 1850, séin

birtur er meb auglysing fra stjorn domsmalanna, dag-

settri 2. saraa måna&ar.

jjetta gefst hormeb ollum hlutabeigendum til yitundar.

— Stjorn donisnialanna, 6. dag Julimånabar 1858.

23. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. midlertidig Standsning af Fodsels-

Stiftelsen paa Vestmannoerne. " Kliavn den 23, Juli

1858. — Original i Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copieb.

1858 (og 1859), Nr. 470. — Islandsk: Tf&indi um 8tj6rnar-

målefni Islands 1, 224-225.

Efter Modtagelsen af Hr. Stiftamtmandens bohgl.

Erklæring af 21. April sidsti. over det med samme

tilbagelægende Andragende fra en Deel Beboere af

Vestmannoerne, om at den der op forte Fbdselsstil'telsé

maatte nedlægges og Inventariet bortsælges, skulde

man til beligl. Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse

for Supplikanterne meddele, at Ministeriet med det

kgl. Sundhedscollegium, som man har givet Leilighed

til at yttre sig over Sagen, niaa ansee det for rettest,

at Stiftelsens Virksomhed indtil videre stilles i Bero,

dog uden at de til samme horende luventariegjenstande

bortsælges. — Justitsministeriet den 23. Juli 1858.

26. juii. Kongelig Kundgj oreise ang. Ophævelsen af

Ministeriet for Monarchiets fælles indre Anlig-

gender. Khavn den 26. Juli 1858: — Denne Kund-

gjorelse, hvorved det ved kgl. Kundgjorelse 16. Oktbr. 1855

oprettede Ministerium ophæves, er udkommen igjennem Qon-

seilspreesidiet, og foruden i Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl.

i 4«», ogsaa trykt i Depart. Tid. 1858, S. 697, og i Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1858, 8. 640.

1858

6. Juli.



Justitsrnin. Skriv. ang. fransk Fiskeri. 343

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1858.

over Vester-Amtet, ang. Forsog til Oprettelse af

fransk Fiskevirknings-Plads i Island. Khavn den

27. Juli 1858..— Original- Gjenpart i Stiftamts-Archivet

i Reykjavik. Isl. Copiebog 1858 (og 1859), Nr. 479. — Is-

landsk: Tiftindi um stjornarmålefni Islands 1, 225—226.

Med Hensyn til, at der atter i Aar fra fransk Side

er gjort Forsog paa at oprette Fisketilvirknings-Eta-

blissementer i Island, idet der i sidstafvigte Foraar

\ er ankommen til Grundarfjord i Snæfellsnes Syssel et

f
Iransk Skib med det angivne Oiemed, har Ur. Åmtm.,

t næst at anfore, hvorledes De forelobigeu har besvaret

en til Dem fra Forretningsforeren paa bemeldte Skib

rettet Foresporgsel, om det kunde tillades ham at er-

holde Borgerskab i Island, for at kunne tilhandle

sig et Grundstykke paa Grundarfjord og der oprette

et Fisketilvirknings-Etablissement i 1859, i behagelig

Skrivelse af 4. Mai sidsti. andraget paa, deels at et

I dansk Orlogsskib inaatte blive opsendt til Island i denne

1 Sommer for at have Opsigt med Franskmændenes Fore-

I tagender og yde Øvrigheden den nodvendige Assistance,

j
for at afholde dem fra lovstridige Overgreb, deels at

der inaatte blive meddeelt Ovrighederne i Island instru-

erende Forskrifter angaaende de Betingelser, under

hvilke det inaa være dem tilladt at meddele en Fransk-

mand Borgerskab i Island, for der at tilberede Klipfisk

og derfra udfore samme.

Næst i denne Anledning at bemærke, at man an-

gaaende den af Dem begjærte Opsendelse af et Orlogs-

skib har henvendt sig til Marineministeriet, hvis Svar

senere vil blive Dem meddeelt, skulde man med Hen-

syn til den anden Deel af Ur. Amtmandens Andragende

" ikke undlade til behgl. Efterretning tjenstl. at meddele

Folgende: .

Betingelserne for Borgerskabs Erhvervelse af Frem-

* mede i Handelsstanderne i Island indeholdes i Anordn,

*
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1858. af 17. Novembr. 1786 § 7, jfr. § 6. Efter disse Be-

27. Juli. stemmelser kan det ikke forlanges, saaledes som lir.

"^"^^
Amtm. har antaget, at den Paagjældende skal lade sig

udlose af det undersaatlige Forhold, hvori han staaer

til den fremmede Stat, forinden Borgerskabet kan med-

deles ham, jfr. ogsaa hermed For. 8. Marts 1843 § 5

Nr. 1 og Lov af 6. Januar 1857 § 2, der indirecte

vise, at islandske Borgere paa engang kunne staae i

personligt undersaatligt Forhold til Kongen af Danmark

og fremmede Staters Regjeringer.

Ligesom de, der i Henhold til de ovenanforte Be-

stemmelser have erholdt Borgerskab i Islands Handels-

stæder, derefter kunne erhverve Ei'endom og drive liandel

og enhver anden Næringsvei, saaledes ere de ogsaa i

Henseende til Fiskerierne satte paa samme Fod som

de Indfodte, cfr. Plak. 18. August 1786 § 1G og For.

13. Juni 1787 Cap. 2 §§ 5 og 6, jfr. § 4. Derimod

er det ved sidstnævnte Forordnings Cap. 1 § 10 be-

stemt, at der til den islandske Fiskefangst alene maa

bruges ind en Ia n dske S ki be , og denne Bestemmelse

gjælder selvfølgelig ligesaavel om Fremmede, som ned-

sætte sig i Island, som om de [ndfo'dte. Heri er ingen

Forandring skeet ved Handelsloven af 15. April 1854,

hvorimod der efter sammes §§1, 2 og 3 ikke kan

være Noget til Hinder for, at den i Landét tilvirkede

Fisk udfores i fremmede Skibe, hvad enten de ere

befragtede af danske Undersaatter eller opsendte af

Fremmede for egen Regning. — Justitsministeriet den

27. Juli 1858 5.

*) Med Justitsministeriets Skrivelse 1.5. Beptbr. 1858 er en

(ijenpart heraf sendt til Stiftamtmanden over Island,

»hvoraf De (StiftamtmJ behgl. vil erfare flet Fornødne

med Hensyn til Besvarelsen for Fremtiden af lignende

Sporgsmaal*. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 502 (.602);

Islandsk: Tioindi um stjdrnarnialefni Islands I, 229.
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Justitsministeriets Skrivelse til Marinemini- 1858.

steriet, angaaende Opsyn med engelske og franske

Fiskere. Khavn den 27. Juli 1858. — IsL Copieb.

1858 (og 1869;, Nr. 480,

Hoslagte, hvor Amtmanden over Islands Vesteramt,

Melsted, andrager paa, at et dansk Orlogsskib maatte

blive opsendt til Island i denne Sommer, for at have

Opsigt med Franskmændenes Foretagender og yde Ov-

righeden den nodvendige Assistence tor at afholde de

Fremmede fra lovstridige Overgreb, undlader man ikke

tjenstl. at tilfoie, at der meget ofte fores Klager saavel

fra Autoriteterne som Beboerne af denne O over de

Excesser og Uordener, som fremmede Fiskere, navnlig

franske og engelske, der aarligt i betydeligt Antal

komme til Oen, begaae sammesteds, uden at det har

været Ministeriet muligt, uagtet man har henvendt sig

desangaaende til vedkommende fremmede Regjering ad

diplomatisk Vei, enten at skalte de paagjæidende Skade-

lidende Fyldestgjorelse, eller bevirke, at slige Uordener

for Fremtiden ere blevne forebyggede. Ministeriet maa

derhos ansee det for meget onskeligt, om velbemeldte

Ministerium maatte see sig istand til at opfylde Amt-

mandens Begjæring, men hvis Saadant ikke kan skee,

paa Grund af, at Aarstiden er saa langt fremrykket,

maa man indstændig anmode Ministeriet om at træffe

Foranstaltninger til, at et af Marinens Skibe kan blive

opsendt til Island til næste Aar, og fremdeles saa ofte

Leilighed gives, thi uden dette vil det ikke være muligt

at indgyde de fremmede Fiskere, der nu som oftest

kun see deres eget Lands Orlogsskibe ved Islands

Kyster, den fornodne Respekt, samt yde denne fjerne

Oes Beboere den Beskyttelse, hvorpaa de som danske

Undersaatter have et billigt Krav.

Med Svaret bedes det Indesluttede tilbagesendt. —

*

Justitsministeriet den 27. Juli 1858.
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1858. Justitsministeriets Skrivelse til MenrigsmM-

J^!J^ steriet, tag. Forslag' om Udredelsen af Udgifter i

Anledning af Faareskabssagen. Khavn den 28.

Juli 1858. — Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 491.

Som Indenrigsministeriet af vedlagte Skrivelse fra

Stiftamtmanden over Island behgl. nærmere vil erfare,

har bemeldte Embedsmand, da Sonderamtets Reparti-

tionsfond ikke er istand til under nærværende Om-
stændigheder at udrede de Omkostninger, der ere og

i den nærmeste Fremtid ville blive foraarsagede ved

de i Anledning af Faareskabs - Sygdommen antagne

Dyrlægers og Lægemedhjælperes Virksomhed i bemeldte

Amt, anholdt om, at det hertil fornodue Belflb, som

han har anslaaet i det Hele til 6108 Ud., maatte, saa-

vidt det ikke kunde dækkes ved en Collekt, om hvis

Udstedelse han har andraget i en anden Skrivelse,

soges tilveiebragt ved en Tillægsbevillingslov som et

rentefrit Laan, og saaledes, at dets Afbetaling ikke

kommer til at begynde forend om 5 Aar, og fra den

Tid at regne afbetales i 12 paa hinanden følgende Aar

med Vi 2 aar lig.

Da Ministeriet, efter hvad Stiftamtmanden har be-

mærket, ikke kan antage, at det vil være muligt at

tilveiebringe det omhandlede Belob ved en Ligning paa

Beboerne, idet Losegodshundredernes Antal saa be-

tydeligt er blevet formindsket, og da man, selv om en

Collekt maatte blive udstedt, hvilket dog ikke for Tiden

ansees tilraadeligt, da det ei kan forudsees, hvilken

Udstrækning Sygdommen kan faae, og navnligen om

den maatte udbrede sig saaledes til Nord- og Vester-

A interne, at det vilde blive nbdvendigt senere at lade

en Collekt udgaae for hele Landet, finder, at det, som

herved maatte blive indsamlet til Fordeel for de træn-

gende Beboere, burde anvendes til Afholdelse af de

heromhandlede Udgifter, seer man ingen anden Udvei

til at tilveiebringe det omhandlede Belob, end det, som
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subsidiairt er bleven foreslaaet af Stiftamtmanden. Men 1858.

forinden Videre i denne Henseende foretages, skulde ^TTTr
man, næst at bemærke, at .hvad der i indeværende

Finantsaar er medgaaet eller maatte medgaae til Dyr-

lægerne, vil f'ormentligen kunne afholdes af de til uforud-

sete og tilfældige Udgifter for Island bevilgede 4000

Rd., i Henseende til hvad der herom er bemærket i

Anmærkningerne til Finantslovforslaget for dette Fi-

nantsaar, tjenstl. udbede sig velbemeldte Ministeriums

Yttringer over Sagen ved det Indesluttedes Tilbage-

seudelse behgl. meddeelt. Justitsministeriet den 28.

Juli 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden Juli -

over Island, ang. en paatænkt Coilekt i Anledning

af Faareskabs-Sygdommen. Kliavn den 29. Juli

1858. — Original i Stiftanits-Archivet i Reykjavik, lsl.

Copieb. 1858 (og 1859J, Nr. 493.

Under 28. April sidsti. har lir. Stiftamtin. an-

draget paa, at der i Kongeriget maatte udgaa en Coi-

lekt, tor at der derved kunde indsamles et Belob til

Afhjælpning af den ved Faareskabssygdommen i Island

foranledigede Nod blandt Beboerne.

I denne Anledning undlader man ikke tjenstl. at

meddele Dem, at Ministeriet linder Betænkelighed ved

for Tiden at lade en almindelig Coilekt udgaa, da det

ikke endnu kan vides, hvilken Udstrækning Sygdommen

kan faa, og navnligen om den maatte udbrede sig saa-

ledes til Nord- og Vester-Amterne, at det vilde blive

nbdvendigt, at lade en Coilekt udgaa for hele Landet.

Derimod maa man henstille til lir. Stiftamtmandens

nærmere Overveielse, om der maatte lindes Anledning

til fra Amtet at lade udgaa en Opfordring om Hjælp

for de trængende Beboere af Sbnderamtet, idet man

dog har troet at burde gjore opmærksom paa, at en

saadan Foranstaltning muligen kunde svække Interessen
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1858. for en almindelig Collekt, om en saadan senere maatte

^P^JT lindes nodvendig. — Justitsministeriet den 29. Juli

1858. '
.

29. jan. Kongelig Resolution ang. Væbning paa Vest-

mannoerne. Skodsborg- den 29. Juli 1858 \ —
lil; Korest, og Resol. Prot. 1858 (1859), Nr. 1(5. — I en af

Justitsministeren ( Simony) under 23. Juli indgiven Forestilling

bemærkes angaaende denne Sag Fbigende: Paa JustiLsmini-

steriets derom allerunderd. nedlagte Forestilling behagede det

D. M. under 17. Juni 185(5 allern. at bifalde, , at der til An-

skaffelsen at' Arnvaturgjenstande til en Væbning, som dengang

paatænktes oprettet paa Vestmannoerne inden Islands SBnder-

Amt, maatte anvendes et Belob af 180 Rd. af den ved Fi-

nantsloven af 185(5—1857 til uforudsete og tilfældige Udgifter

for Islands Vedkommende bevilgede »Sum al dOOO Rd.

For bemeldte Sum blev anskaffet 80 Infanterigeværer med

Tilbehør tilligemed et tilsvarende Antal Patrontasker, Bando-

lerer og Fænghættetasker,.idet Ministeriel, skjoudt der af Sys-

selmanden paa Vestmanno var andraget paa, at Væbningen

maatte blive forsynet med 70 Geværer med Tilbehør, dog troede

at burde indskrænke sig til allerund. at andrage paa, at der

for den Gang ikkun anskaffedes 30 Stkr. Armaturgjenstande,

medens Ministeriet dog tillige udtalte det Haab, at der mu-

ligen senere vilde kunne tilstaaes Væbningen et sttfrre Antal

Armaturgjenstande, naar Erfaringen maatte vise, at der ved

samme stiftedes virkelig og varig Nytte for Beboerne.

Fra Sysselmanden paa Vestmannoerne, Capitain Kohl, er

der nu til Ministeriet indkommet et Andragende, om at der

maatte tilstaaes den nu organiserede Væbning et lignende

Antal Armaturer, som sidste Gang, tilligemed 1 Infanteri-

tromme og 5 Stkr. Hirschfængere til Befalingsmændene. Det

er i denne Henseende fremhævet, al; hele det vaabendyglige

unge Mandskab derved vil blive armeret, medens den ene

Halvdeel endnu maa lade sig nbie med Trægeværer, hvilket

har til Fblge, at den foler sig tilsidesat og let kan tabe In-

teressen for Væbningen. Dette vilde imidlertid være saameget

mere at beklage, som Væbningen, hvori saa godt som alle

vaabendygtige Mænd paa Oen ere indtraadte, efter hvad Sys-

') Justitsmin. Skriv. 10. August 1858.
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selmandcn har indberettet, allerede har stiftet megen Nytte, 1858.

idet, en god Holdning, kammeratlig Tone og Folelse for eget 29. Juli.

Værd have aflost de tidligere uslebne Manerer, Klammerier og —

—

Forknythed, ligesom man nu sbger Adspredelse i de sunde

Vaabenovclser istedelfor som forhen i sv.rkkendc Drikke-

lag. Ogsaa Exercitsen er efter Capitain Kohls Beretning upaa-

klagelig, men kan ikke bringes til Fuldkommenhed, forend

hele Væbningen armeres.

Stiftamtmanden har ved at indsende nysnævnte Andragende

bemærket, at ligesom han ikke har den ringeste Grund til at

betvivle Rigtigheden af hvad Sysselmanden har anfort om den

heldige Indflydelse, som den ommeldte Foranstaltning har

udcJvet paa Vestmannoernes Indvaanere, saaledes vilde lian

finde det beklageligt, om man i denne Henseende blev staaende

paa Halvveien, da Saadant let kunde foranledige, al det vaaben-

dygtige Mandskab, der maa lade sig httie med Trægeværer etc.

som Surrogat for Armatur, bliver kjed af Ovelserne og ansccr

samme som et latterligt Spilfægteri, hvorved Interessen for

den omhandlede gavnlige Sag vilde blive tilintetgjort.

Da Ministeriet, efter hvad Sysselmanden og Stiftamtmanden

saaledes have yttret, maa antage, at der er Anledning til fra

Regjeringens Side yderligere at underst otte det ommeldte Fore-

tagende, og da Omkostningerne ved Anskaffelsen af de om-

handlede Armaturgjenstande, der, hvad Geværer med Tilbehor

angaaer, kunne erholdes hos Krigsministeriet paa lignende

Vilkaar som sidst, nemlig for en Friis af 6 Rd. pr. Sæt, ville

kunne anslaaes til ca. 200 Rd., samt at de ville kunne afholdes

af den ved indeværende Aars Finantslov til uforudsete og til-

fældige Udgifter for Island bevilgede Sum a'f 4000 Rd., ind-

stiller Ministeriet: •

at det aliern. maa tillades, at indbemeldte Ar-

maturgjenstande maa anskaffes til den frivillige Væb-

ning paa Yestmannoerne inden Islands Sonderamt,

samt at det dertil medgaaende Belob maa udredes

af den paa Finantsloven for indeværende Aar under

§ 9 G c opforte Sum.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den 29. Juli



350 Justitsmin. Skriv. ang. Forsttrgelsesret

1858. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden •

acTjdT over Vester - Amtet, ang. Ret til Forsorgelse i

Laxårdals Rep. Khavn den 30. Juli 1858. —
Isi. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 501. — Islandsk: Tffiindi

um stj6marmålefni Islands 1, 226.

Efter at have modtaget Hr. Amtmandens behagel.

Erklæring af 23. Decbr. f. A. over det med samme

tilbagcfolgen.de Andragende, hvori Fattigforstanderen i

Laxardals Rep inden Dala Syssel har anket over en

af Dem under 21. Juli 1856 afgiven Resolution, hvor-

efter en vis Kristjån Kristjansson med Familie er kjendt

forsorgelsesberettiget i bemeldte Rep, skulde man til

behgl. Efterretning og videre BekjendtgjoreJse for de

Paagjældende tjenstl. melde, at da det er in confesso,

at den omhandlede Person har havt et stadigt Ophold

i Laxardals Rep i 6 Aar, nemlig fra 1831— 37, er det

en ligefrem Folge af Bestemmelserne i Reglementet af

8. Januar 1834 § 6, at han, der ikke har erhvervet

sig Forsbrgelsesret andetsteds, er forsorgelsesberettiget

i ovennævnte Rep, hvisaarsag Ministeriet ikke linder

Anledning til at forandre den af Hr. Amtm. engang i

denne Sag afgivne Resolution. — Justitsministeriet den

30. Juli 1858. -

~

81. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

- over Island, ang. dansk Oversættelse af Rets-

Akter fra Landsoverretten Khara den 31. Juli

1858. — Original i Stiftamts- Archivet i Reykjavik. Isl.

Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 509.

Amtmanden over Islands Vesteramt har i en til

Justitsministeriet indkommen Skrivelse blandt Andet

andraget, at forste Assessor ved den islandske Lands-

oyerretj Jon Petursson, har vægret sig ved efter Amt-

mandens Begjæring at oversætte Akterne i en mod

Dannebrogsmand Eyjolfur Einarsson af Svefneyjurn m.
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FL anlagt Justitssag paa Dansk, fordi den ham i saa 1858

Henseende paahvilende Forpligtelse formentlig il

skulde strække sig til at oversætte de Retsakter, der

skulle fremlægges i Hoiesteret, men det ikke er afgjort,

at dette vil blive Tilfældet med de her omhandlede

Akter, idet deres Oversættelse er reqvireret, for at

Ministeriet derefter kan tage nærmere Bestemmelse

om, hvorvidt Sagen skal appelleres til bemeldte Ret

eller ikke. .

I denne Anledning skulde man tjen sti. anniode Hi\

Stiftamtm, om, behagel. at ville tilkjendegive Asses-

sor Pétursson, at det folger af Sagens Natur, at han

er pligtig til, i Tilfælde som de heromhandlede, atbe-

sorge Retsakterne oversatte paa Dansk, hvilket ogsaa

tidligere er skeet af hans Formand i Embedet uden

nogen Indsigelse, og at det Hoieste han i denne Hen-

seende maatte kunne forlange, vilde være, at der i sin

Tid tilstaaes ham Betaling for hans Arbeide, saafreriit

Sagen ikke maatte blive indanket for Hoiesteret. —
Justitsministeriet den 31. Juli 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden c. August,

over Island, ang. Udbetaling af Bjarnanes Kirkes

Beholdning. Khavn den 6. August 1858. —
Original i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. Isl. Copiebog 1858

(og 1859), Nr. 528.

I Gjensvar paa Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse

af 15. Juni sidsti. undlader man ikke tjcnstl. at meddele,

at da Præsten Bergur Jonsson, som Beneiiciarius, nu

agter at Jade Bjarnanes Kirke ombygge, skjonner maii

ikke rettere, end at der ikke kan være Noget at erindre

imod, at De, efter hans Forlangende, af Jordebogs-

kassen lader ham udbetale det Belob, som Tid efter

anden er indbetalt i bemeldte Kasse af fornævnte Kirkes

aarlige Beholdninger, og som af Dem er angivet til

243 Ud. 35 Sk., dog at det paasees, at Intet udbetales
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1858. uden til det angivne Oiemed, samt at hin Sum ikke

(T^August
over?krides. — Justitsministeriet den 6. August 1858.

10. August. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Væbningsgjenstande til

Vestmannoerne. Khavn den 10. August 1858.

—

Original i Stiftamts- Archivct i Reykjavik. Isl. Copiebog 1858

(og 1859), Nr. 548.

Paa Justitsministeriets derom allerund. nedlagte

Forestilling har det under 29. f. M. behaget H. M.

Kongen allern. at bifalde, at der tilden frivillige Væb-

ning paa Vestmannoerne maa, foruden de. i 1856 an-

skaffede Armaturgjenstande, endvidere anskaffes:

30 Infanterigeværer med Ladestokke, Bajonetter,

Bajonetskeder og Kradsere;

6 Sæt Reqvisiter;

30 Patrontasker;

30 Bandolerer;

30 Fænghættetasker

;

5 Hirschfængere og

1 Tromme;

samt at det dertil medgaaende Belob maa udredes af

den paa Finantsloven for indeværende Aar under § 9

G c opforte Sum.

Ved herom at meddele Hr. Stiftamtm. Underret-

ning, og næst endnu at bemærke, at de omhandlede

Armaturgjenstande under D. D. herfra directe ere af-

sendte til Vestmannoerne med et Kjobmand Bryde til-

horende Skib, skulde man, med Hensyn til, at Syssel-

manden paa bemeldte Oer, Capitain Kohl, i det med

j)ercs behgl. Skrivelse af 20. April f. A. hertil ind-

komne Andragende har anholdt om, at et Belob af

indtil 100 Rd. aarligt maatte stilles til Væbningens

Disposition af de for Oernes Beseiling indkommende

Pasgebyrer til Anskaffelse af Ammunition, Vedlige-

holdelse af Armaturen, Skydepræmier etc, imod be-

r
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horig Regnskabsaflæggelse, ikke undlade tjcnstl. at 1858.

tilfoie, at ligesom Ministeriet under ingen Omstændig-
iq

-

^^^
lieder kunde tillade en saadan Anvendelse af de for
« • _____

Oernes Beseiling indkomne Pasgebyrer, saaledes har

man overhovedet ikke troet at burde andrage paa, at

Statskassen belastes med Udgifter i det angivne Oiemed,

da det vel nærmest maa være den frivillige Væbnings

egen Sag, at tilveiebringe de hertil fornodne Midler. —
Justitsministeriet den 10. August 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden si, August,

over Mand, ang. Reise-Omkostninger for en Politi-

betjent til Reykjavik. Kliavn den 31. August

1858. Original i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. Isl,

Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 469 (569).

I Anledning af det med liv. Stiftamtmandens be-

hagelige Skrivelse af 25. Mai sidsti. hertil indsendte

Andragende, hvori Politibetjent i Reykjavik C. P. Steen-

berg har anholdt om at erholde 45 Rd. godtgjort, som

han har erlagt deels for Passage herfra til Reykjavik

for sin Kone, deels for Kost for sig og Kone paa

Overreisen, skulde man, efter over Sagen at have brev-

vexlet med Krigsministeriet, til behgl. Efterretning og

Bekjendtgjorelse for Politibetjent Steenberg tjenstlig

melde, at Ministeriet, skjondt man ikke kan ansee ham

for berettiget til at, gjore noget Krav gjældende i saa

Henseende, dog efter Omstændighederne har tilstaaet

ham en Godtgjorelse af 30 Rd., samt at Landfogden i

Island under D. D. har erholdt fornoden Ordre til af

Islands Jordebogskasse at udbetale ham det anforte Belob

af den i Finantsloven for indeværende Aar under § 9

G c opforte Sum. — Justitsministeriet den 31. August

1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 2. Septbr.

over Vesteramtet, ang. en Mands Ret tii Fattig-

XVII. B. 23
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1858. forsorgelse. Khayn don 2. Septembr. 1858. —
2. Septbr. o rjginal- Gjenpart i Stiftamts- Archivet i Island. — Isl. Co-

piebog 1858 (og 1859), Nr. 475 (575). - Islandsk: Tioindi

um stj6rnarmålefni Islands I, 227-228.

Efter Begjæring af Fattigbestyrelsen i Kolbeinstaoa

Rep inden Myra og Hnappadals Syssel har Hr. Amtm.

i behgl. Skrivelse af 19. Oktobr. f. A. til Ministeriets

Afgjorelse indstillet en Fattigforsorgelses-Sag, i hvilken

der er Sporgsmaal om en vis Sigurour Sigurosson er

forsorgelsesberettiget i fornævnte Rep, der er hans

Fodecommune, eller i Skorradals Rep inden Borgar-

fjords Syssel i Sonderamtet, hvor han har været bosat paa

Gaarden Mofellsstooum fra Fardag 1843 til Fardag 1855.

Ved hertil at indsende denne Sag har Hr. Amtm.

bemærket, at Amtsovrighederne i Sonder- og Vester-

Amterne ikke have kunnet blive enige om bemeldte

Persons ForsOrgelseshjem, idet Stiftamtmanden og ved-

kommende Autoriteter i Sonderamtet have forment, at

den Paagjældende ikke har erhvervet Forsorgelsesret

ved sit Ophold i Skorradals Rep, da han efter 4 Aars

Forlob, eller i 1847, var nbdsaget til at anholde om

Understøttelse af Fattigvæsenet, der blev ham ydet

med 8 Rd. i Penge og senere ved offentlig Foranstalt-

ning er refunderet af Fattigbestyrelsen i Kolbeinstaoa

Rep eller gjennem samme efter Opfordring af Syssel-

manden for Myra Syssel, medens paa den anden Side

De og Fattigbestyrelsen for sidstnævnte Rep have yttrct

den Formening, at den Understøttelse, som Sigurour

Sigurosson har modtaget af Skorradals Rep, ikke kan

afbryde Forsorgelsesrettens Erhvervelse ved Ophold i

denne Commune, da den for det Forste, efter Deres

Formening, ikke er givet i 1847, men forst seent i

1848, efterat han allerede havde opholdt sig i 5 Aar

paa Mofellsstooum, og dernæst ikke har været en egent-

lig Fattigunderstøttelse, men snarere kan betragtes som

et Laan, der var givet den Paagjældende, der dengang

endnu eiede et complet Jndbo og en nogenledes fuld-
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stændig Besætning af Kreaturer, for dermed at sætte 1858.

ham istand til at kjobe Ho #og betale en privat Giæld, ^c^T^
r\

bcptur.
hvorhos De har tilfoiet, at han saa meget mindre var

qvalificeret til at betragtes som trængende til Under-

støttelse af Fattigvæsenet, som han havde Slægtninge,

der baade kunde og vilde yde ham et saadant Laan.

I denne Anledning skulde man, efter at have givet

Stiftamtmanden Leilighed til at yttre sig over Sagen,

til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, tjenstl. meddele, at bemeldte Sigurour

Sigurosson maa ansees forsorgelsesberettiget i Skorra-

dals Rep inden Borgarfjords Syssel, da den ham ydede

Hjælp, selv uden Hensyn til Tiden, da den maatte være

præsteret, efter Fattiglovgivningens Bestemmelser, cfr.

navnlig Reglem. 8. Januar 1834 § 5, ikke har været

af den Beskaffenhed, at den har kunnet afbryde Fattig-

forsorgelsesrettens Erhvervelse ved hans Ophold i be-

meldte Rep.

Det tilfoies, at Stiftamtmanden 'under D. D. er

meddeelt en Gjenpart af denne Skrivelse. — Justits-

ministeriet den 2. Septembr. 1858.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 3. Septbr.

Eftergivelse af Dfidsstraf. Kliavn den 3. Septbr.

1858. — Original i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. Kgl.

Resol. 3. Septbr. 1858 i Isl. Forest. og Resol. Prot. 1858 (og 1859),

Nr. 18 (ledsaget af en Relation om Højesteretsdommen i Sagen) i

Frederik den Syvende <&c. V. S. B. Os er af

Vor Justitsminister allerund. foredraget en i Hoiesteret

den 21. Juni d. A. afsagt Dom, som hoslagt folger,

hvorved Sigurbur Olafsson og Gubrun J>6roardatter af

Rangarvalla Syssel inden Islands Sonderamt ere for

begaaet Blodskam domte til at have deres Liv forbrudt.

Efterat have taget bemeldte Sag, tilligemed de af

Vor Justitsminister med Hensyn til samme allerund.

oplyste Omstændigheder, under allerh. Overveielse, give

28*
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1858. Vi dig herved tilkjende, at Vi allern. ville have for-

8^S^tbr^
nævnte ^iguro Olafsson og,Guonin |>6roardatter efter-

givet den dem idomte Livsstraf, imod at de straffes

med Riis, lian med 2 Gange 27 Slag og hun med 20

Slag, samt at det paalægges vedkommende (ivrighed

at paasee, at de efter udstaaet Straf ikke opholde sig

i hinandens Nærhed.

Derefter da dig allerund.- haver at rette. — Be-

falende dig Gud. — Givet i Vor kgl. Residents-Stad

Kjobenhavn den 3. Septembr. 1858.

8. septbr. Justitsministeriets Circulaire til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, mg. Oversendelse af

Medicinaltaxten. Khavn don 8. Septbr. 1858.

—

Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 487—489.

Hoslagt tilstilles Hr. Stiftamtm. tjen sti. 5 Exem-

plarer af »Andet Tillæg til Medicinaltaxten af 1856«

til behagelig Uddeling blandt Lægerne i Sonder- Amtet, i

Henhold til det forhenværende Danske Canc. Skrivelse

af 12. Juli 1845. — Justitsministeriet den 8. Septbr.

1858.

i4. septbr. Kirke- og Underviisnings-Klinisteriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden over Island, mg. den Skalholt

Domkirke forhen tilhorende Forstrand, Fjorå-

lingafjara. Khavn don 14. Septembr. 1858. —
Isl. Copieb. 1858 Og 1859), Nr. 499 (599). - Islandsk:

Ttøindi um stjérnarmalefni Islands I, 228—229.

Da det, efter hvad der er oplyst i det med Hr.

Stiftamtmauden s og Deres Iloiærværdigheds behage!.

Erklæring af 28. April d. A. hertil indkomne Andragende

fra Arvingerne efter afgangne Bispinde Valgerour John-

sen, Conferentsraad Thorsteinson og Kjobmand H. fet.

Johnsen i Reykjavik, maa antages, at den i allerh.

Reskript af 29. Septbr. 1848 omhandlede »Fjoroiinga-

fjara» (Fjerdingsforstrand) af en Fciltagelse er bleven a

t
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14. Septbr.

Cultusrain. Skriv. ang. Forsti'and. 357

henregnet til de Skalholt Kirke tilliorende Servituter 1858.

og Rettigheder, som bleve bemeldte Enke overdragne

til fri Eiendomsraadighed, medens den i Virkeligheden

har været Biskop Johnsens private Eiendom, er det en

Selvfolge, at denne Forstrandsrettigheds Værdi bor

fradrages den i Reskriptet tastsatte Aflosningssums

Storrelse, og Ministeriet har derfor Intet at erindre

imod, at Andragerne ansees for at have fyldestgjort

Reskriptets Bestemmelser, naar de i Jordebogskassen

indbetale en forholdsmæssig mindre Aflosningssum, eller

istedetfor 994 Rd. 32 Sk. det af dem tilbudte Belob

af 940 Rd.

Ved til behagel. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende tjenstl. at meddele Oven-

staaende, undlader man ikke lige tjenstl. at tilfoie, at

Ministeriet derimod ikke seer sig istand til at bevilge

Andragernes Begjæring, forsaavidt som de have anholdt

om Tilladeise til at indbetale forauforte Belob af 940

Rd., tilligémed de 20 Rd., som desuden ifolge dette

Ministeriums Skrivelse af 23. Septembr. 1850 tilhore

Kirken, i Jordebogskassen med 4 pCt. rentebærende

Statsgjældsobligationer, da Kirkens Kapital herved let

vilde kunne udsættes for Tab, naar man i sin Tid

skulde blive nødsaget til at realisere disse" Obligationer,

for at tilveiebringe de fornødne Midler til Kirkens Ved-

ligeholdelse. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 14. Septembr. 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden is. Septbr.

over Island, ang. franske Fiskeri-Anlæg paa Island.

Khavn den 15. Septembr. 1858. — isi.'Copiebog

1858 (og 1859), Nr. 502. — Islandsk: Ti&indi um stjornar-

målefni Islands I, 229.

Foranlediget af Hr. Stiftamtmandens behagelige

Skrivelse af 28. f. M., hvormed De har indsendt en

jl^ mellem Dem og Commandeuren paa den franske Corvet

rArteiuise, Fregatcapitain Veron, fort Correspondence,
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1858. angaaende Sporgsmaalet oin de Franskes Bosættelse

15" Septbi- Paa ^s ^an ^> ^or derfra at drive Fiskeri, virke Fisken

og udfore samme i deres egne Skibe, undlader man

ikke herved tjensth at tilstille Dem en Gjenpart af

Justitsministeriets Skrivelse af 27. Juli sidsti. til Amt-
manden over Islands Vesteramt, hvoraf De behgl. vil

erfare det Fornodne med Hensyn til Besvarelsen for

Fremtiden af lignende Sporgsmaal. — Justitsministeriet

den 15. Septembr. 1858.

7. oktbr. Reskript til Finansministeriet, ang*. Offentlig-

gørelse af Statsregnskab for Finantsaaret fra

1. April 1857 til 81 Marts 1858. Khavn den

7. Oktbr. 1858. — Dette Regnskab er opgjort i Finans-

ministeriet, i Henhold til det under 27. Mai 1857 af Kongen

approberede Budget, og er ledsaget af trykte Indtægts- og

Udgiftsbilag, trykt hos Schultz, 184 Sider i 4to
. Depart. Tid.

1858, S. 866—875. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger Danmark vedkommende, 1858, S. 692—700.

Med Hensyn til Island anføres under Indtægten »13. Andet

Afsnit. Kongerigets særlige Indtægter og Udgifter«

Indtægter.

»3. Islandske og færtteske Intrader« » »

»Budget. Hovedsummer 40,800 Rd. • Sk.

Regnskab. Hovedsummer 55,589 — 31 '/a —
Beholdning »ved Islands Jordebogskasse : 25,010 Rd. 89 Sk.»

De her opførte Summer ere nærmere satte ud fra hver-

andre i »Regnskab vedkommende Kongerigets særlige Ind-

tægter og Udgifter for Finantsaaret fra 1. April 1857 til 31.

Marts 1858» (Depart. Tid. 1858, S. 1100-1119), hvoraf her

anføres hvad der direkte henføres til Island.

»Indtægt ....
,

4. De isl. og færtteske Intrader: Specialsummer.

A. Island. Lovbevilling. Regnskab.

1. Almindelige Indtægter 1740. » 1029. 32

2. Særegne Indtægter 24853. 6 32416. 93

4. Afdrag paa Kjbbesummcr og for solgt

Jordegods og Eiendomme, samt Renter af

de i solgte Eiendomme endnu inde-

staaende Salgskapitaler 2000. » 515. 92

i3j SBSv \
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Specialsummer. 1858.

LovbevilJing. Regnskab. '
—

4. Tilbagebetaling af Laan og af fore-
7

-
0ktbr

skudte Summer 3900. . 8031. 41

32493. 6 36993. 66

hertil Restancer pr. 81. Marts 1857: 579. 74,

hvorfra Afgang 69 Ril. 32 Sk 510 Rd. 42 Sk.

fragaae Restancer pr. 31. Marts 1858:

578 Rd. 27 Sk 67. 81

32493. 6 36925. 81

B. Færøerne 8300. • 13991. 10 Va

40793. 6 50916. 91 '/2

Saldo af Versursmnmer, vedkommende den

islandske og den færbeske Jordebogskasse . . . 4672. 36

P Finantsloven afrundet til 40800. » 55589. SV/z

. Udgift.
>
,/-;

.

T '

7
vi

' ;

'

''^J":'./V-
r

.-

8. Indenrigsministeriet. Lovbevilling. Regnskab.

. .2, Præmie for Fiskeri under Island 1760. •> 1745. •

9. Justitsministeriet ....
G. Island:

a) Udgifter, Justitsministeriet vedkommende

39645. 80

ifolge Lov af 21. Januar 1857 650. ... ) 39786. 16

ifolge Lov af 29. Decbr. 1857 4869. 80

b) Udgifter, Ministeriet for Kirke- og v

Underviisningsvajsenet vedkommende. . 19082. 72 18631. 4

ej Uforudsete og tilfældige Udgifter . . 4000. > 3470. 80

Justitsministeriets Bekjendtgj oreise ^ugaaende 8 oktbr.

Fritagelse for Tillægs-Afgift i Island for portu-

gisiske Skibe. Khavn den 8. Oktobr. 1858. —
Publiceret 1858 i Byen Reykjavik, 1859 i Gullbringa og Kjosar

Syssel, Arnes, Rångårvalla, Vestmannb* og Skaptafells Syssel er,

derimod ikke i Borgarfjords Syssel. — 1 Vester-A intet er den

publiceret i alle Jurisdiktioner i Aaret 1859, med Undtagelse

af lsafjords Syssel, hvor den ikke anføres blandt de thinglyste

Lovbud. — I Nord- og Oster-Amtet anfb'res den kun som
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1858. publiceret i Skagafjords og Thingo Sysseler, men ikke i de

8. Oktbr. ^V1'ige Jurisdiktioner. — Original-Aftryk paa Dansk og Islamisk

—i-^O i det Schultziske Officin, 4 Sider i 4*°
. Første Side Titelblad,

den danske Titel overst, der nedenfor den islandske, Resten

af Titelbladet Dansk. Anden Side den danske Text med
Underskrifter (Justitsminister Simony, Fuldmægtig With).

Tredie Side den islandske Text uden Underskrifter og uden

Yerification. Fjerde Side blank. — Original-Aftryk paa Dansk

alene, trykt hos Schultz, 2 Blade i 4t0
. Depart. Tid. 1858,

S. 863—864. Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v. Danmark vedkommende, 1858, S. 700—701, —
Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text (see ovenf.)

.

Tioindi um stj6rnarmålefhi Islands 1, 229.

Bekj endt gj oreise angaaende at portugisiske

Skibe, som beseile Island og Færoerne, for der at

drive Handel, ere fritagne for at erlægge den i kgl.

Resolution af 1. April 1856 fastsatte Tillægs-Afgift af

2 Rd. pr. dansk Commercelæst.

I Henhold til en gjennem Udenrigsministeriet mod-

taget Meddelelse, hvorefter der i Kongeriget Portugals

Havne indrommes det danske Flag national Behandling

saavel med Hensyn til Told som til Skibsafgifter, blive

herefter de i bemeldte Kongerige hjemmehorende Skibe,

der beseile Island og Færoerne for der at drive Han-

del, fritagne for at erlægge den i kgl. Resolution af

1. April 1S56, kundgjort ved Bekjendtgjorelse fra Ju-

stitsministeriet af 2. i s. M., fastsatte Tillægs-Afgift

af 2 Ild. pr. dansk Commercelæst.

Hvilket herved meddeles til Efterretning for alle

Vedkommende. — Justitsministeriet den 8. Oktbr. 1858.

A ug lysin g um ao portugisisk skip, sem fara

kaupferoir til Islands og Færeyja, séu undan^egin ao

greioa 2 rd. aukagjald |>ab af hverju donsku lestarrumi,

sem åkveoio er i konungiegum urskuroi L April 1856.

Eptir skyrslu, sem fengin er fra stj6rn utanrikis-

malanna, njota skip j)egna Panakonungs sOmu rettinda
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og innlend skip i konungsnkinu Portugal bæj&i i tilliti 1858.

til tolls og skipagjalda. Fyrir [>vi skulu |)au skip, sem q""qw^
eiga heima i téou konungsriki og tara kaupferoir til

Islands og Færeyja, her eptir vera undanj)egin at) greioa

2 rd. aukagjald [>a& af hverju donsku léstarrumi, sem

åkveoio er i konunglegum urskuroi 1. April 1856, sem

birtur er me& auglysing fra stjorn domsmalanna, dag-

settri 2. sama manaoar.

t>etta gefst hérmeé ollum hlutaoeigendum til vit-

undar. — Stjorn domsmalanna, 8. dag Oktober-manaoar

1858 k .. W^t :i

Finansministeriets Skrivelse til Justitsmini- 10
-
oklbr

stenet, ang. en Plan til Ordning af Postvæsenet

i Island. Kliavn den 10. Oktobr. 1858". —
Efter Copiebogen i Finansministeriets Sekretariat.

Efterat Finantsministeriet har modtaget General-

postdirecteurens Betænkning i Anledning af det i Ju-

stitsministeriets Skrivelse til det ophævede Ministerium

for Monarchiets fælles indre Anliggender af 13. Juni

f. A. fremsatte Forslag om Indordningen af det is-

landske og færoeske Postvæsen under det almindelige

Postvæsen for Monarchiet, har jeg ikke skullet und-

lade ved Bilagenes Tilbagesendelse tjenstl. at yttre, at

ligesom man, i Henhold til hvad herfra under 1. April

1853 er udtalt i en Skrivelse til Indenrigsministeriet,

finder, at hine fjerne Bilandes eiendommelige Forhold

frembyde saa betydelige Vanskeligheder, at det maa an-

sees for utilraadeligt at overdrage Ledelsen af bemeldte

Bilandes Postvæsen til Generalpostdirectoratet , som

ikke kan antages i Besiddelse af den hertil absolut

') Ved Circulaire 21. Oktobr. til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island har Justitsministeriet sendt dem et Antal

Exemplarer af'denne BekjendtgjOrelse. Isl. Copieb. 1858

(1859), Nr. 282-284.

') Justitsmin. Skriv. 23. April 1861.

*
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1858. fornodne Lokalkundskab, saaledcs seer Finantsininisteriet

l(T~OktW °Ssaa ^ den, siden man sidst yttrede sig over et lig-

nende Forslag, mere udviklede Adskillelse af Monar-

chiets og Landsdelenes finantsielle Forhold, yderligere

Grunde, som tale imod, at det berorte Forslag tages

til Folge, idet sammes Iværksættelse, hvad der ogsaa

synes erkjendt fra Justitsministeriets Side, utvivlsomt

vilde paadrage Monarehiet temmelig betydelige Ud-

gifter uden tilsvarende Indtægter.

Idet Finantsininisteriet saaledes maa være af den

Formening, at den umiddelbare Bestyrelse af de Island

og Færoerne vedkommende postale Anliggender rettest

fremdeles forbliver under det kgl. Ministerium, kan jeg

imidlertid være aldeles enig med Samme i, at man ved

Ordningen af bemeldte Anliggende bor holde sig saa

nær som muligt til de i Almindelighed for Monarchiets

Postvæsen gjældende Regler, og Finantsministeriet skal

derfor ogsaa være meget redebont til at bidrage Sit til

at saadant kan skee.

Idet jeg tillader mig at bemærke, at den fornodne

Tillempning af bemeldte Regler paa de islandske resp.

færoiske Forhold formentlig hensigtsmæssigst vilde kunne

tilveiebringes derved, at en med de islandske resp.

færoiske Forhold bekjendt Mand committeredes til i

Forening med en af Generalpostdirecteuren betegnet

Postembedsmand at udarbeide Forslag til de paagjæl-

dende Postforholds Ordning, tor jeg, forsaavidt Justits-

ministeriet maatte billige, at Sagen soges fremmet paa

denne Maade, der er stemmende med den, der i sin

Tid anvendtes ved Ordningen af de vestindiske Colo-

niers Postforhold, bede mig underrettet herom, for

derefter at kunne foranledige det Fornodne foretaget

af Generalpostdirecteuren. — Kjobenhavn den 10.

Oktobr. 1858.
'

is. Oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden

i Island, ang. Forlagsretten til Provst Thorlåk
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Tliorarinsons Digte (Porlåkskver). Khavu den 1858.

18. Oktobl'. 1858. — Original i Stii'tamts-Archivet J8 Oktbr.

i Reykjavik. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 571 (67 1^.

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmandens og

Deres Uoiærværdigheds behgl. Skrivelse af 27. August

sidsti., hvori De oplyser Ministeriet om den Retsgrund,

hvorpaa De stotte Stiftsbogtrykkeriets formentlige Eien-

domsret til det saakaldte Thorlakskver, hvoraf en ny

Udgave for privat Regning er bleven foranstaltet trykt

her i Staden, skulde man til behgl. Efterretning tjenstl.

meddele, at ligesom Ministeriet efter de foreliggende

Oplysninger vilde have fundet Betænkelighed ved at

opfylde Deres Begjæring i Skrivelse af 21. Juli d. A.,

om at foranstalte Oplaget af dette Skrift lagt under

Beslag, selv om dette havde ladet sig gjore, saaledes

bortfalder nu Sporgsmaalet herom, da Skriftet, efter

hvad man har erfaret, allerede er opsendt til Island,

lovrigt maa Ministeriet, der saaledes ikke har haft

Leilighed til at gjore sig bekjendt med det ommeldte

Skrifts Indhold, ganske have det overladt til Stifts-

øvrigheden at afgjore, om Samme, naar den har faaet

Skriftet i Hænde, maattø iinde Anledning til at anlægge

Sag mod Udgiverne i Island for Indgreb i Stiftsbog-

trykkeriets formentlige Forlagsret til den omhandlede

Bog. — Justitsministeriet den 18. Oktobr. 1858.

Justitsministeriets Skrivelse sil Amtmanden 3. Novbr.

over Nord- og* Oster-Amtet, ang.. Foranstaltninger

i Faareskabs-Sagen. Kliavn don 3. Novbr. 1858.
— Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 614 (714). - Islandsk:.

Tioindi um stj6rnarmalefni Islands I, 280—233. Uddrag i

Hiroir II, 17-18.

Siden Ministeriet sidst tilskrev Hr. Amtm. under

15. April d. A. angaaende Faareskabs-Sygdommen i

Nordamtet, har man tor dette Amts Vedkommende,

foruden det med Hr. Amtmandens Betænkning af 24.
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1858. Juni d. A. hertil indsendte Andragende fra nogle Beboere

8. Novbr. i Hunavatns Syssel og to hertil directe indkomne An-
' " dragender fra nogle Beboere i Thingo og Ofjord Sys-

seler, der alle gaae ud paa, at der ikke af Regjeringen

maatte træffes saadanne Foranstaltninger med Hensyn

til denne Sygdom, som komme i Strid med de allerede

i Nordamtet i saa Henseende trufne Bestemmelser,

med to Skrivelser fra Hr. Amtmanden af 22. Juli

sidstleden modtaget deels en Beretning om et paa

Ofjord d. 12. s. M. afholdt almindeligt Mode af

nogle paa Mandtalsthingene i Foraaret valgte Mænd i

Amtets 6 Sysseler, der af Dem vare sammenkaldte for

at raadslaae om yderligere Foranstaltninger i Anledning

af Sygdommen, samt om Erstatning for den i Huna-

vatns Syssel ved den dersteds effectuerede Nedslagt-

ning bevirkede Skade, hvilken Beretning var ledsaget

af Comitdens Betænkning om, hvorledes Erstatning,

der for 18,657 Stkr. Faar er anslaaet til 67,544 Rd.,

er bestemt og skulde udredes, deels et af nysnævnte

Forsamling vedtaget Andragende, hvor der blandt An-

det anholdes om:

I) at et af den forfattet Udkast til Regulativ an-

. gaaende Faareskabssygens Udryddelse og Forebyggelse

af dens videre Udbredelse inden Nord- og Ostamtet

maa blive gjort gjældende som provisorisk Lov hvad

nysnævnte Amt betrælfer, og :

II) at der i Sonder- og Vesteramterne maa træffes

saadanne Foranstaltninger i Henseende til Nedslagtning

af Faarene og sammes Bevogtning, der kunne afgive

et betryggende Værn for Nord- og Ost amtet mod en

ny indtrængende Fare fra forbemeldte Amter.

Ved hertil at indsende dette Andragende har Hr.

Amtm. bemærket, at skjondt Skabsygens Udbredelse

udover det befængte Distrikt i Hunavatns Syssel er

bleven standset, saa at Sygdommen intetsteds ostenfor

Elven Blanda har yttret sig hverken i Hunavatns Syssel

eller i Amtets ovrige Jurisdictioner, maa De dog erklære
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Dem ude af Stand til uden legal Hjemmel at fuldbyrde 1858.

Sygdommens Udryddelse i nogle Boigdelag i bemeldte 3. Novbr.

Syssel, hvor Beboerne, omendskjondt de ikke have

hyldet Curmethoden, kun meget ufuldkomment have

efterlevet
t

cle givne Forskrifter, ligesom ogsaa til at

forhindre Skabsygens Indtrængen i Amtets ovrige Juris-

dictioner, og De har derfor, næst at henvise til de Ud-

kastet ledsagende Motiver, paa det Indstændigste an-

draget paa, at Ministeriet vil udvirke H. M. Kongens

allerh. Approbation paa bemeldte Udkast, hvis Hoved-

bestemmelse i det Væsentlige gaaer ud paa, at Syg-

dommen, hvis den fremdeles viser sig i Nordlfindet,

skal standses og udryddes ved Nedslagtning, hvorimod

der aldeles ingen Curforsog maa finde Sted; at Amtet,

naar Sygdommen maatte vise sig, efter Raadslagning

med vedkommende Sysselcomitcer, skal bestemme, i

hvilket Omfang Nedslagtning skal linde Sted, hvilken

i fornodent Fald skal skee ved Anvendelse af Magt

paa vedkommende Eiers Bekostning, men mod en vis

nærmere bestemt Erstatning, der dog i visse Tilfælde

ikke bliver at præstere, og som iovrigt skulde paalignes

Sysselerne efter Faarcmængden, og af Sysselcomitéerne

igjen paa Repperne, og endelig af Fattigbestyrelsen

paa Repsbeboerne paa den Maade, der findes mest

hensigtsmæssig.

Af Ministeriets fornævnte Skrivelse af 15. April

d. A. vil Hi\ Amtm. have erfaret, at Regjeringen i

denne Sag ingenlunde kan dele "Deres Anskuelse om

Sygdommens Beskaffenhed og de Midler, som bor an-

vendes for at standse og udrydde den. Ministeriet har

deri udtrykkelig udtalt, at hvis de Foranstaltninger,

som ere trufne i llunavatns Syssel, maatte vise sig

utilstrækkelige til at standse Sygdommens Udbredelse

til andre Distrikter, udenfor bemeldte Syssel, maa

man ansee det for utilraadeligt at fortfare med en

saadan Nedslagtning, som er fulgt i bemeldte Syssel,

hvorimod man indstændigen lod Indbyggerne opfordre til

at tage under noieste Overveielse, om der ikke maatte

*
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1858. være Anledning til at forlade denne Vei og istedet derfor

3. Novbr. at anstille Curforsog, til hvis Udforelse man tilbod sin

Medvirkning i Henseende til Anskaffelsen af den før-

nodne Lægehjælp og Medicin. Det er saa langt fra,

at Ministeriet af de ovenfor anforte senere indkomne

Andragender er blevet bevæget til at forandre denne

sin Anskuelse om Curforsogs Tilraadelighed, at man

meget mere er bleven bestyrket i denne ved den her-

med folgende, fra det veterinaire Sundhedsraad her i

Staden over Faareskabs-Sagen afgivne og fornylig mod-

tagne to Betænkninger !

, hvori den i Nordamtet be-

nyttede totale Nedslagtning for Sygdommens Skyld i

hoi Grad er misbilliget, medens Raadet har anbefalet,

at der gaaes frem efter de Principer, der ere fulgte i

Sonderamtet og som i det Væsentlige erklæres for

rigtigt. Som Folge heraf finder Regjeringen aldeles

ingen Anledning til at udvirke allerh. Approbation paa

det indsendte Lovudkast, der gaaer i en aldeles modsat

Retning af det, som Regjeringen, stottende sig til alle

lægekyndige Autoriteter saavel i som udenfor Island,

anseer for det Rette, og ligesaalidt kan Ministeriet

sanctionere nogen tvungen Ligning af Skadeserstat-

ning for de i Hunavatns Syssel slagtede Faar, hvor-

imod dette maa betragtes som en aldeles frivillig Sag,

der er Regjeringen uvedkommende, ligesom Regjeringen

ei heller kan deeltage i nogen Erstatning for de ned-

slagtede Faareqvilder paa det offentlige Gods, idet

Forpligtelsen til at erstatte de paagjældende Eiere en

forholdsmæssig Deel af det Tab, som de have lidt ved

frivillig at nedslagte deres Faar som et Middel mod Syg-

dommens Udbredelse, ikkun kan paahvile dem, der forud

dertil have givet deres Samtykke, men et saadant er ikke

') Disse Betænkninger ere af 81. August og 6. Oktbr. 1858

. og findes: I) paa Dansk. i Tidsskrift for Veterinairer VI,

131 — 136 og Vil, 18
5

~ 111 paa Islandsk i Ti&indi um
8tj6rnarmalelhi Islands [, 233—238 og 238—239, samt i

Hiroir II, 18-22.
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givet af Ministeriet, og skulde Nogen paa dets Vegne 1858.

have gjort det, da folger det af sig selv, at et saadant 3. Novbr.

Samtykke, der er givet uden den fornodne Bemyndig-

else, i al Fald ikke kan have nogen forbindende Kraft

for Regjeringen.

Hvad dernæst angaaer Sporgsmaalet om, hvad der

vil være at foretage, hvis Sygdommen maatte udbrede

sig videre i det Dem betroede Amt, da staaer det vel

ikke i Ministeriets Magt at forbyde de private Faare-

eiere at vedblive med Nedslagtning, hvor beklageligt

dette end vilde være, men Regjeringen kan ikke til-

stede, at dens Embedsmænd sætte sig i Spidsen for og

arbeide hen til Gjennemforelsen af saadanne Forholds-

regler, som Ministeriet og de sagkyndige Autoriteter i

og udenfor Island ansee som urigtige og odela^ggende for

Landets fornemste Indtægtskilde, og jeg maa derfor •

aldeles bestemt have Hr. Amtni. og de Dem under-

givne Sysselmænd og Repstyfere berved tilkjendegivet,

at det er Ministeriets Villie, at de, med Tilsidesættelse

af deres egne subjective Anskuelser om denne Sag,

ophore at virke for Nedslagtningsprincipets Gjennem-

forelse, men derimod af bedste Evne og med de til

deres Raadighed staaende Midler, hver i sin Kreds

modvirke denne og soge at fremme Curmeth.od.en efter

de af det veterinaire Sundhedsraad givne Regler. Til

denne Ende tilstilles Dem herved en Extrakt af den af

Sundhedsraadet afgivne Betænkning *, for hvis Udbredelse

') IBilag].

I- Betænkning fra det veterinaire Sundhedsraad til

Indenrigsministeriet, dat. 31. August 1858.

»Ved hoslagt at tilbagesende de med det h'd'ic Mini-

steriums Skrivelser af 16. og 29. Juni d. A. modtagne

Aktstykker, beti\æiVende den for Tiden herskende Skab-

sygdom blandt Faarene paa Island, skal det veterinaire

Sundhedsraad ikke undlade at afgive den samme over

denne Sag afæskede Betænkning.
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1858. De vil have at sorge deels gjennem Sysselmændene,

3. Novbr. deels ved Optagelse i Bladet »Norori», ligesom De

Raadet troer først at burde udtale sig om den her-

skende Sygdoms Natur og de hensigtsmæssigste Midler

til dens Undertrykkelse, idet Raadet antager, at denne

Deel af dets Betænkning ikke blot vil kunne tjene til

Underretning for Øvrighedspersonerne og Dyrlægerne, men

tillige, ved at offentliggjøres i et af de mest udbredte

islandske Blade, bidrage til at støtte Dyrlægerne i deres

besværlige Kald, og at skaffe en rigtigere Opfattelse af

Sygdommens Natur Indgang hos Befolkningen.

Raadet er med Landphysikus og Dyrlægerne enigt i,

at den herskende Sygdom er almindelig Faareskab, idet

de Modifikationer, hvormed den optræder, tilstrækkelig

lade sig forklare af Skabsygdommens Natur og de eien-

dommelige Forhold, under hvilke Faarene leve paa Island.

Det er nemlig en almindelig Omstændighed ved Skab-

sygdommen, at Hudaflectionen antager et forskjelligt Ud-

seende i Forhold til Sygdommens "Varighed og Dyrets

almindelige Sundhedstilstand. Den nyere Tids Under-

søgelser have tilstrækkelig godtgjort, at flere Hudsyg-

domme, der tidligere bleve betragtede som særegne, kun

skyldes Skabmidden, ligesom og Erfaringen har viist, at

de fra Skabet tilsyneladende forskjellige Sygdomme hur-

tig ere vegne for de anvendte Skabmidler. Hertil kommer,

at de Sygdomme, der, som Skab, hidrøre fra Snyltedyr,

til nogle Tider optræde mere ondartede end til andre.

De islandske Faar leve i det Hele taget under ugunstige

hygieiniske Forhold, hvilket gjælder saavel Landets na-

turlige Indflydelse, som den Røgt og Pleie, der ydes Dyrene,

hvilken nødvendig maa være mangelfuld paa Grund af

det altfor store Antal Faar, der i Reglen holdes. Faare-

skab kan ikke antages at være nogen usædvanlig Sygdom

paa Island. De Beskrivelser, der haves af Hudsygdomme,

der i lang Tid have været almindelige blandt de islandske

• Faar, og som man har troet at kunne udlede fra indvortes

sygelig Tilstand, efterlade neppe nogen Tvivl om, at Skab
har spillet Hovedrollen ved samme. Betingelserne for

Skabets Selvudvikling ere i saa rigelig Grad tilstede paa

Island, at det ikke er nødvendigt at søge Sygdommens
Opkomst i Samkvemmet med fremmede Faar ; det er end
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ogsaa i Tide maa drage Omsorg for, at der fra Sonder- 1858.

landet, hvor man nu er bleven bekjendt med Sygdom- 3. Novbr.

ikke sandsynligt, at Sygdommen er opstaaet paa denne

Maade, og dette vilde i al Fald ingen Indflydelse kunne

have paa Fremgangsmaaden ved dens Undertrykkelse.

Forsaavidt. Sygdommen antages ved Smitte at være over-

fort fra Sydamtet til de andre Amter, maa det bema^rkes,

at det under almindelige Forhold er særdeles vanskeligt

at afgjore, om en meget udbredt Sygdom skyldes Smitte

eller er bevirket ved almindelige Aarsager. I nærværende

Tilfælde have upaatvivlelig begge Omstændigheder været

medvirkende ; at Sygdommen i Nord- og Vest-Amterne

alene skulde hidrøre fra Smitte, der er udgaaet fra Syd-
•

amtet, derimod taler, at den Sygdom, som maa antages

at have været tilstede i det Nordlandske paa samme Tid,

som Skabet optraadte foruroligende i Sydamtet, ikke kan

erkjendes i noget Væsentligt at være forskjelligt fra det

sydlandske Faareskab.

Det er efter Raadets Overbeviisning saa langt fra, at

Sygdommen ikke skulde kunne helbredes, at den end ikke

i og for sig kan ansees for særdeles farlig for Dyret, naar

dette undergives en hensigtsmæssig Røgt og Pleie, skjttndt

den vistnok paa den anden Side ikke maa betragtes med

Ligegyldighed. Den totale Nedslagtning for Sygdommens

Skyld, som er benyttet i Vest- og Nord-Amterne, maa

derfor i htti Grad misbilliges'; det er uhensigtsmæssigt og

unødvendigt at slagte flere Kreaturer end nødvendigt for

Pleiens Skyld. Derimod maae de Principer, efter hvilke

man er gaaet frem i Sydamtet, i det Væsentlige ansees

fo» rigtige, i hvilken Henseende Stiftamtmandens Virk-

somhed fortjener den fuldeste Anerkjendelse. Randet maa
derfor anbefale, at der fremdeles gaaes frem paa denne

Vei, og at Regjeringen paa det Kraftigste vil understotte

saavel Stiftamtmanden som Dyrlægerne i deres Bestræbel-

ser, samt fo"ie Foranstaltning til, at der ogsaa i Nord-

og Vest-Amterne bliver gaaet frem efter rigtige Grund-

sætninger.

Ved Siden af hensigtsmæssige hygieiniske Forhold

maa Curen ansees for Hovedmidlet til Sygdommens Under-

trykkelse. Strengt taget burde samtlige Faar, som have

XVII. B. . 24
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1858. mens Behandling, begjæres Assistence ved Curfor-

3. Novbr. sogene, som Indbyggerne maatte onske at foretage,

.iii— ø

Samkvem med hinanden, i hvor stor Udstrækning dette

end maatte være, samtidig underkastes Curen, indtil Sund-

hedstilstanden har viist sig tilfredsstillende, mindst en

"Vinter over, og Curens Udstrækning afhænger saaledes

væsentlig af Afsondringens Tilstrækkelighed. I saa Hen-

seende frembyde de lokale Forhold vistnok betydelige

Vanskeligheder, og man maa derfor ikke gjore sig for

store Forventninger om Sygdommens hurtige Undertryk-

kelse. For efter nogle Aars Forløb at faae Bugt med

den, maa der anvendes al mulig Omhu p,aa Curen. Om
denne troer Raadet derfor at burde udtale sig noget

nærmere.

Det er bekjendt nok, at den lokale Behandling af

Faareskabet, om den end kan være nødvendig som en

Forberedelse, er utilstrækkelig til Dyrets Helbredelse.

Bade, i hvilke Dyret gjentagne Gange neddyppes, ere al-

deles nødvendige. Det er af Vigtighed at udfinde, hvor

stærk Badevædsken bor være, ligesom ikke alle i Brug

værende Bade ere lige tjenlige. Styrken af det Walziske

Bademiddel kan passende forøges, ved at tilsætte mindre

Vand, f. Ex. med 2 Pd. Kalk, 170 Potter Vand istedenlbr

200. Ved at benytte de naturlige varme Kilder til Medi-

camentbade, maa man være opmærksom paa, at man
ikke forregner sig med Hensyn til Mængden af Vandet,

hvorved Virkningen kan svækkes. Som et Resultat af

den nyere Tids Undersøgelse og Erfaring maa Raadet be-

røre Anvendelsen af Tobaksbade i Forbindelse med Kali-

bade. Kalibadet tilberedes af 2 Vægtdele Potaske, 1

Vægtdeel brændt Kalk og 50 Vægtdele Vand. Til Tobaks-

badet bruges et Afkog af 1 Vægtdeel Tobak med 25 Vægt-

dele Vand efter Kogningen, der maa fortsættes længe.

Det første, Tobaksbad bruges omtrent 20 Timer efter Kali-

badet, det andet Tobaksbad gives 5 Dage senere. Disse

Medikamenter ere ogsaa at tilraade, hvor en lokal Be-

handling er fornøden, og Badevædskerne kunne i dette

Tilfælde gjøres stærkere; navnlig kan Tobaksafkoget

taales, om det kun indeholdt 5 Vægtdele Vand. Da
Medikamentbadet især er beregnet paa at dræbe Skab-

midderne, der formere sig saa særdeles hurtig, og det,
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samt at der til Foraaret, hvis det skulde blive nød-

vendigt, anskaffes Læge og Medicin li erfra, hvormed 3.

Ministeriet fremdeles tilbyder at være Dem behjælpelig.

naar Faarene ere betydelig skabede, ikke er at vente, at

alle Midder og Æg skulle blive dræbte ved det første Bad,

bør de følgende Medikamentbade, hvilke Lægemidler der

ond benyttes, anvendes saa hurtig, som Dyrene kunne

taale det, navnlig med 4—5 Dages Mellemtid, saalænge

indtil Sygdommen er hævet. I andre Tilfælde kan en

sjeldnerc Anvendelse af Badet, saasom med en Mellemtid

af 8— 10 Dage, gjøre sin Nytte; men ingensomkélst Skab-

cuur kan ansees tilstrækkelig, førend der, foruden For-

beredelsesbadet (det omhandlede Kalibad), er anvendt

mindst 2 af de egentlige Medikamentbade (Tobaksafkoget)

i 5 Dage.

Med Hensyn til den indvortes Anvendelse af Medika-

menter bør man efter Raadets Formening indskrænke sig

til Kjøkkensalt (Steensalt), Tjære og lettere bittre, krydrede

Vegetabilier (især Malurt) i Forening og tilberedte paa

en saadan Maade, at Dyrene frivillig nyde noget deraf.

Et skabet Faar kan ikke ansees fuldkommen helbredet,

saalænge endnu ikke mindst 6 Uger ere forløbne, siden

man bemærkede det sidste Spor til Sygdommen.

Det er af det Anførte indlysende, at Lægemidlers An-

vendelse er af særdeles Betydning med Hensyn til Faare-

skab, og at Skabcuren selv, idet den formindsker Smitte-

faren i samme Forbold som den iværksættes fuldstændig,

er nogenlunde skikket til at bøde paa Manglerne . ved

Afsondringen.

Medikamenterne afgive ogsaa et fortrinligt Middel

mod den Smitte, som skeer ved andre Gjenstande som

Mellemled (den middelbare Smitte), men i denne Hen-

seende bør man dog tillige drage sig den Erfaring til

Nytte, at Faarets Skabmidde kun frister Livet i kort Tid

udenfor Dyret selv, hvad enten den befinder sig paa levende

eller døde Gjenstande, og at fornemmelig Tørhed i For-

bindelse med en høiere Grad af Kulde eller Varme ere

særdeles dræbende for disse Snyltedyr. Skind af skabede

Faar, eller andre livløse Gjenstande, som kunne føre

Skabmidderne med sig, maae ansees for aldeles uskadelige,

naar de enten ere fuldkommen gjennemtørrede eller tørfrosne,

24*
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1858. lovrigt forventer Ministeriet en noiagtig Beretning

3. Novbr. om Tilstanden i Nordamtet og de der trufne Foran-

eller have været udsatte for en fugtig eller tor Varme

af 60° aaalænge, indtil den kan have gjcnnemtrængt dem.

Blandt Medikamenter ere det Walziske Bademiddel og

Tobaksafkoget de bedste Desinfectionsmidler, men de ville

som oftest findes overflødige ved en sagkyndig Benyttelse

af de anførte simple Midler. Af Skabmiddernes berørte

Natur følger, at man ikke har nogen Grund til at frygte

for Smittes Udbredelse fra Beboelsesleiligbeder eller ved

Sengklæder. Det vil i Reglen heller ikke være nødvendigt

at tage Hensyn i il Folks Gangklæder, saalænge de Paa-

gjældende færdes i Distrikter, hvor Skabet hersker,

da den ringe Pare, som derved mulig kunde afstedkom-

mes, er forsvindende ligeoverfor Skabets Udbredelse ved

Faarene selv. Med Skind af skabede Faar maa man

derimod være nok«regnende. Det samme gjælder om
Skabmiddernes TilinlefgjoreI.se i Staldene. Foruden den

mechaniske Rensning af disse, samt Udskoldning, Kalk-

ning, Udluftning, kan man ogsaa anvende Befugtning af

Gulvet og alle de .Steder af Stalden, som Faarene kunne

berøre, med Tobaksal'kog, der ogsaa i denne Henseende

maa ansees fortrinligere end det Walziske Bademiddel.

Ved en rigtig Fremgangsmaade i den omhandlede Retning

vil det være unødvendigt at nedrive en Faarestald for

Skabets Skyld.

Raadet skulde ansee det for ønskeligt, om det Offent-

lige kunde overtage Curen i Eet og Alt, thi naar den

Private, der ikke sjældent har ondt ved at skaffe sig Me-

dikamenterne og den sagkyndige Hjælp, selv skal sørge

for Curen, vil man neppe faae nogen Sikkerhed for, at

denne udfores. Det kostbare offentlige Vagthold turde

det maaskee være rettest at ophæve ,• der foreligge mange

Vidnesbyrd for, at det ikke kan overholdes; Besparelserne

herved vilde da kunne komme Curen tilgode. At lægge

Hindring i Veien for Benyttelsen af Fjcldfællederne, maa
Raadet ansee for meget betænkeligt, ikke alene med
Hensyn til Dyrenes Underhold, men ogsaa med Hensyn

til deres Sund lied. Hvad Faren for Smitte angaaer, da

vil denne betydelig formindskes, naar Badene anvendes i

tilstrækkeligt Omfang. Som Ministeriet alt sees at have
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stakninger tii Sygdommens Udryddelse med den forste 1858.

Leilighed hertil indsendte. — Justitsministeriet den 3. 3. Novbr.

Novembr. 1858.
'

haft for Oie, bor der stiges behbrig Oplysning om, hvor-

vidt Forbedring af Faarehusene fremmes. Hvorvel det

efter Beretningerne fra Sydamtet maa antages, at Resul-

tatet af den der brugte Fremgangsmaade har været til-

fredsstillende, kan det dog ikke nægtes, at der i denne

Henseende savnes tilstrækkelige Data for at udfinde,

hvormeget man, med Hensyn til en saa betydelig Re-

duction af Faarenes Antal, skal tilskrive Sygdommens

Virkning. Saavidt muligt maatte der derfor sciges Op-

lysning om : 1 ) hvor stort et Antal Faar der med Varighed

ere helbredede for Skabet, 2} hvormange Faar man har

nedslagtet for Sygdommens Skyld (uhelbredelige), 8) hvor-

mange man har nedslagtet for at reducere Besætningen til

det Fornodne, og 4) hvormange der ere nedslagtede uden

Nødvendighed. Endelig vilde en Sammenligning mellem

Dødeligheden saaledes som den var for Skabet antoges

at have viist sig, og saaledes som den nu er, ligeledes

være af Vigtighed.

For at et tilfredsstillende Resultat skal kunne ventes,

er det imidlertid en uundgaaelig Betingelse, at der sendes

nogle liere Dyrlæger derop, efter Raadets Mening mindst

2 til Vestamtet og 2 til Nordamtet.

Hovedmangelen i Foranstaltningerne til Faareskabets

Undertrykkelse ligger dog, saavidt Raadet skjonner , i

Savnet af en Centralmyndighed paa Stedet. I et saadant

Anliggende gaaer det ikke an at overlade det til hvert

Amt især at handle eller bedste Overbeviisning
j Frem-

gangsmaaden maa i sine Hovedtræk være eens. Efter

hvad der foreligger, have Amtmændene i Nord- og Vest-

Amtet i den Grad identificeret sig med de af de sag-

kyndige Autoriteter for urigtige ansete Forholdsregler, at

det næppe er at vente, at de vilde bringes til at handle

i en ganske modsat Aand, og Raadet kan derfor ikke

tilbageholde den Anskuelse, at et heldigt Udfald for en

væsentlig Deel vil være betinget af, at disse Mænd, paa

hvad Maade Regjeringen maatte finde det rettest, und-

drages Indflydelse paa den her omhandlede Sag. Efter

Raadets Formening vilde Intet mere bidrage til at fremme

delle Anliggende, end om der snarest mulig kunde ud-
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1858. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden
3. Novbr.

0Yer Yester-Amtot, mg. Foranstaltninger i Hen-

seende til Faareskabs-Sygdommen. Khavn den

3. Novembr. 1858. — Isi. Copieb. issh (og 1859),

Nr. 615.

Skjondt Ministeriet ikke har modtaget nogen senere

Indberetning fra Hr. Amtm. angaaende den i Myra

SysseJ udbrudte Skabsyge, end den, der er meddeelt i

nævnes en med Landets Forhold bekjendt og med til-

strækkelig Myndighed udrustet Regjerings- Conimissair,

som maatte antages at ville kunne optræde med den be-

hbrige Autoritet, og som da maatte overordnes samtlige

Amtmænd, eller om der kunde blive overdraget Stiftamt-

manden en saadan overordentlig Myndighed«.

I Anledning af Ministeriets Spbrgsmaal til det veteri-

naire Sundhedsraad, om det havde Noget at tilføie til

dets ovenanførte Betænkning af 31. August, svarede Raadet

i Skrivelse G. Oktobr. (Tidsskr. for Veterinairer VII, 13

5

Islandsk: Tit. ura stjornarmal. Islands I, 238—239):

»Raadet skal i denne Anledning ikke undlade at med-

dele, at det, ved at gjennemlæse disse Aktstykker, kun

er bleven yderligere bestyrket i sin Anskuelse, at den rette

Fremgangsmaade er at curere de syge Faar og kun. und-

tagelsesvis at dræbe dem; at man derfor maa tilraade

Regjeringen at gjore Alt, hvad der staaer i dens Magt,

for at understtitte Curforsogene, blandt Andet ved at

sorge for, at de Mænd, som assistere ved Vadskningen,

erholde en passende Betaling. Det er aabenbart, at den

fulgte Fremgangsmaade ved Nedslagtning allerede har til—

ftjiet Landet meget betydelige Tab, og at den, saafremt

den ikke standses, let kan aldeles odelægge Faareavlen i

hele Amter : man maa derfor ikke alene paa det Be-

stemteste fraraade at sanctionere det indsendte Regulativ,

men tillige opfordre Regjeringen til at sende Amtmændene
aldeles klare og utvetydige Befalinger til at standse 6'ie-

blikkeligt med den tvungne Nedslagtning og til at nægte

Sanction af den tvungne Fordeling eller Ligning af

Skadeserstatningen for de nedslagne Faar, som aldeles

niaa overlades til frivillige Sammenskud«),
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Deres Skrivelse af 5. Juni sidsti., og man saaledes 1858.

savner Underretning om, hvorledes Tilstanden for Tiden 3. Novbr.

er, eller hvilke Foranstaltninger af Dem maatte være

trufne til Sygdommens Standsning, har man, i Conti-

nuation af Ministeriets Skrivelse af 15. April d. A., denne

Gjenstand betræffende, troet at burde meddele Folgende

:

Ministeriet har allerede i nysnævnte Skrivelse til-

strækkelig tydelig udtalt, at den anseer Curmethoden

langt at foretrække for Nedslagtningsprincipet, og man

er bleven end ydermere bestyrket i denne Anskuelse

ved en fra det veterinaire Sundhedsraad fornylig i Sagen

afgiven Betænkning, hvori Raadet i hoi Grad har mis-

billiget Nedslagtningsprincipet, og derimod anbefalet,

at der i denne Sag gaaes frem efter de Principer, der

ere fulgte i Sonderamtet, og som i det Væsentlige er-

klæres for rigtige. I en Sag af den Betydenhed, som

nærværende, vil Hr. Amtm. let see, at Regjeringen

ikke kan tilstede, at dens Embedsmænd arbeide for

Gjenneni forelsen af saadanne Forholdsregler, som Mini-

steriet og de sagkyndige Autoriteter i og udenfor Is-

land have erklæret for urigtige og b'delæggende for

Landets fornemste Indtægtskilde, og ligesom jeg derfor

forventer, at Hr. Amtm. fremdeles vil vedblive at virke

'

i den Aand, som er udtalt i Ministeriets Skrivelse af

15. April sidsti. j saaledes maa jeg have Dem anmodet

om at- tilkjendegive de Dem underordnede Sysselmænd

og Repstyrere, at det er Ministeriets bestemte Villie,

at de, saafremt Sygdommen fremdeles maatte vise sig

paa noget Sted i Vesteramtet, af bedste Evne og med

de til deres Raadighed staaende Midler, hver i sin

Kreds, modarbeide Nedslagtning, og derimod at fremme

Anvendelsen af Curforsog efter de af det veterinaire

Sundhedsraad givne Regler. • Til denne Ende tilstilles

Dem herved en Extrakt af den af Sundhedsraadet af-

givne Betænkning om Sygdommens Natur og de hen-

sigtsmæssigste Midler til dons Udryddelse, for hvis

Udbredelse De vil have at drage Omsorg paa den
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1858. hensigtsmæssigste Maade, ligesom De ogsaa L Tide

J
00^^. maa soree for, at der fra Sonderlandet. hvor man nu

3. Novbr. °

er bleven bekjendt med Sygdommens Behandling, be-

gjæres Assistenee ved Curforsogene, samt at der til

Foraaret, hvis det skulde blive nodvendigt, anskaffes

Læger og Medicin herira; hvormed Ministeriet frem-

deles tilbyder at være Dem behjælpeligt. Da Regjeringen

ikke kan forbyde Eierne at slagte deres Faar, naar de

ansee dette for rigtigere end at anstille Curforsog,

kan Ministeriet for Tiden ikke foretage yderligere Skridt,

end at virke for Curens Fremgang, og sorge for, at de

nodvendige Medikamenter haves tilstede i tilstrækkelig

Mængde, og skulde der blandt Eierne desuagtet være

Nogle, der foretrække Nedslagtningsprincipet, da maa

Nedslagtningen selvfoJgelig betragtes som en aldeles

frivillig Sag, der er Regjeringen aldeles uvedkommende,

hvisfolge der ikke vil blive Sporgsmaal om, at det

Offentlige enten skulde deeltage i eller bidrage til, at

der ydedes de paagjæJdende Eiere nogen Erstatning.

Idet jeg endnu skal bemærke, at Regjeringen under

Dags Dato har tilskrevet Amtmanden over Nord- og
• «

Ost- Amtet i Overeensstemmelse med Ovenstaaende,

tilfoies, at Ministeriet forventer en nciiagtig Beretning

om Tilstanden i Vesteramtet og de der trufne Foran-"

stakninger til Sygdommens Udryddelse hertil indsendt

med den forste Skibsleilighed. — Justitsministeriet den

3. Novembr. 1858.

s. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Foranstaltninger mod Skabsyg-

dommen paa Faarene. Khavn don 3. Novembr.

1858. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. (516.

Det vil formentlig være Hr. Stiftamtm. bekjendt,

at der den 12. Juli sidsti. har været afholdt et al-

mindeligt Amtsmbde paa Ofjord, bestaaende af nogle

paa Mandtalstliiugene i Foraaret valgte Mænd fra

r
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Nordamtets 6 Sysseler, som at' Amtmand Uavsteen 1858.

vare sammenkaldte tor at raadslaae om yderligere For- 3. Novbr.

anstaltninger i Anledning af Skabsygdommen blandt""
--^^"""

Faarene, og om Erstatning tor den i llunavatns Syssel

ved den der toretagne Nedslagtning bevirkede Skade,

samt at bemeldte Forsamling har vedtaget et allerund.

Andragende, hvori der blandt Andet anholdes om: at

et af den forfattet Udkast til Regulativ angaaende

Faareskabssygens Udryddelse og Forebyggelse af dens

videre Udbredelse inden Nord- og Ost-Amtet maa blive

gjort gjældende som provisorisk Lov, hvad nysnævnte

Amt betræffer, og at der i Sonder- og Vest-Amterne

maa træffes saadanne Foranstaltninger i Henseende til

Nedslagtning af Faarene og sammes Bevogtning, der
åé

kunne afgive et betryggende Værn for Nord- og Ost-

Amtet mod en ny indtrængende Fare fra bemeldte

Amter,; 'j^i^^^'^^^M̂ ^^^éÆ^p^^^^^^^^'é
*Da dette Lovudkast, hvis forste § indeholder den

Bestemmelse, at Faareskabet, hvis det fremdeles skulde

yttre sig inden Nord- og Ost- Amtet, skal udryddes

ved Faarenes Nedslagtning, hvorimod aldeles ingen

Curforsog maa tinde Sted, gik i en aldeles modsat

Retning af det, som Regjeringen, stbttende sig til alle

lægekyndige Autoriteter saavel i som udenfor Island,

anseer for det Rette, har man under Dags Dato til-

skrevet Amtmand Uavsteen, at Regeringen ikke linder

uogensomhelst Anledning til at udvirke allerh. Appro-

bation paa det indsendte Lovudkast, og ligesaalidt til

at sanctionere en tvungen Ligning af Skadeserstatning

for de i llunavatns Syssel nedslagtede Faar, hvorimod

denne maa betragtes som en aldeles frivillig Sag, der

er Regjeringen uvedkommende, ligesom man ei heller

kan deeltage i nogen Erstatning for de nedslagtede

Faareqvilder paa det offentlige Gods.

Hvad dernæst angaaer Sporgsmaalet om, hvad der

vil være at foretage, hvis Sygdommen maatte udbrede
.

sig videre, har Ministeriet bemærket, at det vel ikke
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1858. staaer i Ministeriets Magt at forbyde de private Faare- .

3. Novbr. eiere at vedblive med Nedslagtning, hvor beklageligt
•^^^^

dette end vilde være, men at Regjeringen derimod ikke

tilsteder, at dens Embedsmænd sætte sig i Spidsen for

og arbeide hen til Gjennemforelsen af saadanne For-

holdsregler, som Ministeriet og de sagkyndige Autori-

teter i og udenfor Island ansee urigtige og odelæggende

for Landets fornemste Indtægtskilde, og Ministeriet har

derfor aldeles bestemt tilkjendegivet saavel Amtmand
Havsteen som Amtmand Melsted og de dem undergivne

Embedsmænd, at det er Regjeringens Villie, at de op-

hore med at virke for Nedslagtningsprincipet , men

derimod af bedste Evne og med de til deres Raadig-

hed staaende Midler, hver i sin Kreds, modvirke dette

og soge at fremme Curmethoden efter de af det vete-

rinaire Sundhedsraad givne Regler. Til denne Ende

har man ligeledes under Dags Dato tilstillet bemeldte

Amtmænd den i Extrakt hosfolgende Betænkning fra

det veterinaire Sundhedsraad her i Staden om Syg-

dommens Natur og de hensigtsmæssigste Midler til

dens Udryddelse, idet man har paalagt dem at sorge

for de deri indeholdte Reglers Udbredelse, de els gjen-

nem Sysselmændene, d e e 1 s ved Optagelse i de offent-

lige Blade, og i Tide at drage Omsorg for, at der fra

Sonderamtet, hvor man nu er bleven bekjendt med

Sygdommens Behandling, begjæres Assistence ved Cur-

forsogene, som Indbyggerne maatte onske at foretage,

samt at der til Foraaret, hvis det maatte blive nød-

vendigt, anskaffes Læger og Medicin herfra, hvormed

Ministeriet fremdeles tilbod at være behjælpelig.

Ved at underrette Hr. Stiftamtm. herom til behgl.

Efterretning, og idet man tillige anmoder Dem om for

Sonderamtets Vedkommende at drage Omsorg for, at

de af Sundhedsraadet, givne Regler for Sygdommens

Behandling m. v. saavidt mulig blive bragte til Ud-

førelse og erholde den storst mulige Udbredelse blandt

Befolkningen, skulde man tjenstl, anmode Dem om at
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yde de andre Amtmænd den Assistance i Ileuseende 1858.

til Skabcurens Fremgang, som maatte blive begjært af g-^^r.
dem, samt derhos meddele Regjeringen saa fuldstændig

Oplysning, som det er muligt, om Sygdommens Til-

stand i hvert Syssel for sig i Sonderamtet, og om de

til dens Udryddelse trufne Foranstaltninger, tilligemed

en noiagtigst mulig Besvarelse af de i Slutningen af

den medfolgende Extrakt af Sundhedsraadet forlangte

Oplysning. — Justitsministeriet den 3. Novembr. 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 5 Novbr.

Vester-Amtct, aug. Besværing fra de faste Hand-

lendes Side over Spekulanthandelen. Kliavn den

5. Novembr. 1858. — Isl. Copieb. ihsb (og 1859),

Nr. 629 £729). - islandsk: Tf&indi uiri Btjdrnarmélefni

Islands I, 239.

Ved at tilstille Hr. Amtm. vedlagte Gjenpart af

en hertil indkommen Skrivelse, hvori islandsk Kjob-

mand Fr. Hillebrandt, der er Eier af Handelstedet

Reikefjord, har besværet sig over, at der baade ifjor

og atter i Aar er bleven drevet en lovstridig Speku-

lanthandel paa den nogle Miil fra bemeldte Handelsted

beliggende Steingrinisfjord, uden at vedkommende Øv-

righed hidtil har foretaget Noget for at standse denne

Ulovlighed, skulde man tjenstl. anmode Dem om, be-

hageligen at ville lade Sagen undersoge, og hvis det

maatte bekræfte ' sig, at Besværingen er begrundet, at

give vedkommende Sysselmand en alvorlig Tilrette-

visning, med Tilhold om, for Fremtiden at være mere

nidkjær i Opfyldelsen af sine Embedspligter.

Indberetningen om Sagen forventes snarest muligt

hertil indsendt. — Justitsministeriet den 5. Novembr.

1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden « Novbr.

over Island, ang. Foranstaltninger mod Fåareskabs-



380 Justitsmin. Skriv. ang. Faareskabs-Sagen.

1858. Sygdommen i Sonder-Amtet og Laan i den An-

lJ^r

;
ledning. Khavn den 8. Novembr. 1858. —
hl Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 645 (745). — Islandsk;

Ti'bindi um stjérnarmålefni Islands 1, 238—240.

Med Hensyn til hvad der i Hr. Stiftamtmandens

Indberetning i behgl. Skrivelse af 13. f. M. angaaende

Faareskabssygdommen i Sonderamtet er bemærket om

Sundhedstilstanden blandt Faarene i Rångarvalla Syssel

og Beboernes Modstræben mod Curforsog, skulde Mini-

steriet i Forbindelse med sin Skrivelse af 3. dennes

tjenstl. have Dem anmodet om, ved de Midler, som

staae til Deres Raadighed, og navnlig gjennem Reps-

comitéerne i bemeldte Syssel, at soge at virke for,

at Curforsogene udfores med de af det veterinaire

Sundhedsraad givne Regler, samt at tilveiebringe og

hertil at indsende paalidelige og noiagtige Oplysninger

om Tilstanden i hver af Sysselets Repper, og hvad

der maatte være foretaget til Sygdommens Standsning,

hvorhos man udbeder sig Deres nærmere Yttringer til

næste Foraar behgl. meddelte, om De maatte ansee

det nodvendigt, at der til Hjælp ved Curens Udforelse

opsendes Dyrlæger herfra til Sonderlandet, ug even-

tuelt hvormange.

Hvad dernæst angaaer det med lir. Stiftamt-

mandens foranforte Skrivelse indsendte Andragende om

Betaling til Repscomitéens Medlemmer, undlader man

ikke at fremsende et Exemplar af det Rigsdagen fore-

lagte, men endnu ikke vedtagne Forslag til Lov om

Tillægsbevilling for Finantsaaret 1858— 59,, hvoraf De

vil erfare, at Justitsministeriet, i Overeensstemmelse

med den af Dem i Skrivelse af 11. Juni d. A. derom

gjorte Indstilling, har ad § 9 G a 2 optaget et Belob

af 6000 Rd. som et rentefrit Laan for Sonderamtet,

for derved at sætte dette Amt istand til at honorere

de i Anledning af Faareskabssygdommen antagne Dyr-

læger og Lægemedhjælpere, hvorved man dog ikke skal

forbigaae at bemærke, at en Deel af dette Belob vil,
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under Forudsætning af at Rigsdagen bevilger samme, 1858.

være at anvende til dermed at dække det Tilgode- r^T^^T° 8. Novbr.
havende, som Dyrlæge Jensen og Hansteen efter Deres

Skrivelse af 28. August sidsti. ikke har modtaget i

Island, ligesom det ogsaa vil komme under Overveielse,

naar Ministeriet har modtaget Svar paa dets Skrivelse

til Dem af 18. f. M., om ikke ogsaa det deri om-

handlede Belob af 1333 Rd. 32 Sk., eller nogen Deel

deraf, vil være at udrede af fornævnte 6000 Rd.

Slutteligen undlader man ikke at tilfoie, at der

selvfolgelig ikke kan linde nogen Udbetaling Sted af

det foranforte Belob, saalænge samme ikke er bevilget

af Rigsdagen. r Justitsministeriet den 8. Novbr. 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 9. Novbr.

over Vester-Amtet, ang. Stævninger og Appel i

Justits-Sager. Kliavn den 9. Novembr. 1858. —
Isl. Copieb. 1858 (og 1859^, Nr. 659 (759"). — Islandfik:

Tioindi um stjårnarmålefni Islands I, 240—241, med Anmærkn.,

see Justitsmin. Circul. 21. Juni 1858, tilstillet Stiftamtmanden

og Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet med Skrivelser af s.

D., see Copieb. 18.58 (og 1859), Nr. 661.

Efterat Ministeriet nu har gjort sig bekjendt med

de med Hr. Amtmandens behgl. Skrivelse af 22. August

sidsti. hertil indsendte Akter i Justitssagen mod Bon-

den Gisli Jonsson af Saurum, der tiltales for at have

forandret Øremærket paa tvende Malkefaar, tilhorende

Tjenestekarlen Einar Grimsson, samt at have anbragt

sit eget Faaremærke istedet, og endvidere for at have

overfaldet bemeldte Einar i Sovne, sageslos, mishand- -

let denne og tilfoiet ham et Saar, og som ved den is-

landske Landsoverrets Dom af 28. Septbr. f. A. er

frifunden for Aktors Tiltale, undlader man ikke tjenstl. at

meddele, at Justitsministeriet finder, at der er Anledning

til at soge bemeldte Overretsdom forandret i Hbieste-

ret, hvisaarsag man lige tjenstl. skulde anmode Dem
om at forsyne den hoslagte tilbagefblgende Overretsakt

i
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1858. med sædvanlig Indstævnjngspaategning til Hoiesteret

9^Novl)r Paa Justitiens Vegne, og naar denne- Indstævning er

bleven forkyndt for den Tiltalte og de ovrige Ved-

kommende, da atter hertil remittere samme.

Tovrigt skal man efter den Anledning, som.Hr.

Amtmandens Skrivelse af 22. August d. A. dertil giver,

ikke forbigaae at bemærke, at Hr. Amtm. formentlig

har misforstaaet den allerh. Resolution 20. Marts 1816

og Canc. Skriv. 30. Septbr. 1817, der ikkun angaae

det Tilfælde, at den Paagjældende er frifunden for

videre Tiltale, og ikke som i nærværende Sag det

Tilfælde, hvor den Paagjældende er frifunden for Ak-

tors Tiltale. Naar Canc. Skriv, af 30. Septbr. 1817

derhos foreskriver, at Amtet skal indsende Akterne til

Cancelliet i de i Skrivelsen omhandlede Tilfælde, for-

synede med Paategning om Sagens Indstævning til

Hoiesteret, er hermed neppe meent andet, end at Ak-

terne skulle forsynes med Paategning om Indstævning

til Hoiesteret alene eller i al Fald tillige paa Justitiens

Vegne, thi i modsat Fald vilde man, som Tilfældet har

været i nærværende Sag, ofte blive nodt til at sende

Akterne tilbage til vedkommende Amtmand, for ved

hans Foranstaltning at erholde Indstævning til Hoieste-

ret paa Justitiens Vegne forkyndt for alle Vedkom-

mende, hvilket er aldeles nbdvendigt, hvis Sagen ikke

skal blive afviist ved Hoiesteret.

Til nærmere Oplysning om de Regler, der skulle

iagttages ved Justitssagers Appel enten til Overretten

eller til Hoiesteret, undlader man ikke slutteligen at

vedlægge et Exemplar af et gjennem Justitsministeriet

under 21. Juni d. A. udkommet Circulaire, hvis Ind-

hold De anniodes om at bringe til vedkommende Sys-

selmænds Kundskab. — Justitsministeriet den 9. Novbr.

i9. Novbr Justitsministeriets torste Departements Skri-

velse til det islandske Departement, ang. Reykja-
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viks Optagelse i Brandforsikkringen for Konge-

rigets Ejobstæder. KliaTO den 19. Novbr. 1858.

— Justitsmin. 1. Depart. Copieb. 1858, Nr. 38(5.

Fra Departementet har man modtaget vedlagte

Afskrift af en fra Stiftamtmanden over Island til Ju-

stitsministeriet nedsendt Skrivelse af 7. Novbr. f. A.,

angaaende Indlemmelse af Reykjavik under Brandfor-

sikkringen for Kongerigets KjObstæder, hvormed fulgte:

1) et af Reykjavik Communalbestyrelse i denne An-

ledning forfattet motiveret Forslag; 2) Udkast til Be-

stemmelser om bemeldte Byes Indlemmelse under de

danske Kjobstæders Brandforsikkring
; 3) Udskrift af

den i Aaret 1844 optagne Opmaalings- og Taxations-

forretning; 4) samt tvende af Overlærer Gunnlogsen

tegnede Kort.

Generalprocureuren, hvis Betænkning er indhentet

over Sagen, har i denne Anledning yttret, at det baade

med Hensyn til Udtrykkene i Brandforsikkringsanord-

ningen af 29. Februar 1792 som den ældre Anordning

af 13. Januar 1761, — hvilke aabenbart alene have

Kjbbstæderne i det egentlige Danmark for Oie, — og

med Hensyn til hvad der tidligere er passeret angaaende

den i 1840 paatænkte Indlemmelse af Reykjavik under

Kjobstædernes Brandforsikkring, idet Regjeringen ud-

trykkelig udtalte, at den, hvis de daværende Provind-

sialstænder havde udtalt sig gunstigt for Sagen, senere

vilde have forelagt disse et Lovforslag om denne Gjen-

stand, som endelig ogsaa af Hensyn til, at Sagen ikke

er af liden Betydenhed for de danske Kjobstæder, —
maa ansees utilraadeligt, at Reykjaviks Optagelse i

Brandforsikkringen gjennemfores ad den administrative

Vei, ligesom det ogsaa, hvad Forslagets Realitet an-

gaaer, forekommer ham, at de Grunde, der tidligere

ere gjorte gjældende imod samme, i alt Væsentligt

endnu ere tilstede.

Efter at Sagen derefter har været foredraget Ju-
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1858. stitsministeren, skulde man til behagelig Efterretning

19 Novbr °^ v^ere Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at man med

Generalprocureuren maa antage, at den attraaede Op-

tagelse af Reykjavik i de danske Kjobstæders Brand-

forsikkring kun kan soges bevirket gjennem en Rigs-

dagen derom forelagt særegen Lov, og da man finder,

at Forboldene i den nævnte Kjobstad ikke endnu ere

forandrede i nogen væsentlig Grad til det Bedre, og

ligeledes med Generalprocureuren maa være enig i,

at alle af Stænderne mod Optagelsen tidligere an-

forte Grunde ikke senere lindes svækkede, tor man

ikke nære noget Haab om, at gjennemfore Sagen paa

den danske Rigsdag i den foronskede Retning, og maa

man derfor være af den Formening, at der for Tiden

intet Videre med Nytte herfra lader sig foretage til

Opnaaelse af Reykjaviks Indlemmelse i Brandforsik-

ringen for Kjobstæderne i det egentlige Danmark.

Foruden de ovenfor nævnte Bilag folge endvidere

hoslagt tilbage de Sagen fra Departementet til Oplys-

ning om tidligere forte Forhandlinger vedlagte Akter. —
Kjobenhavn den 19. Novembr. 1858.

30. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang*. Enkepension for en senere fra-

skilt Hnstrn. Khavn den 30. Novembr. 1858.

—

Original-Gjenpart i Stiftamts-Archivet i Island. Isl.'Copieb.

1868 (og 1859), Nr. 614 (714). — Islandsk: Ti'oindi um
#

8tj6inarmalefni Islands I, 242.

Efterat have brevvexlet med Indenrigsministeriet

og Directionen for den almindelige Enkekasse, i An-

ledning af det med Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse

af 14. Novbr. f. A. hertil indsendte Andragende fra

Guldsmed Vigfus Thorarensens fraskilte Hustru Oline

Marie Christine, fodt Bonnesen, om igjen at oppebære

de Pensioner af 50 Rd. og 20 Rd., som have været

tilstaaede hende respective af den almindelige Enke-
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kasse og Statskassen, som Enke efter den i 1840 af- 1858.

dode Sysselmand i Sonder-Thingo Syssel, Johann Ar-
3o~*Novb7'

nesen, har man fra bemeldte Autoriteter nu modtaget

Underretning om, at Supplikantinden ikke kan erholde

den ansogte Pension af Statskassen, da hun ikke kan

betragtes som Enke ,i Pensionslovens Forstand, men at

hun derimod, fra den 24. August f. A. at regne, da

hendes Ægteskab blev hævet ved kgl. Bevilling, kan

oppebære den hende af hendes forste Mand i den al-

mindelige Enkekasse forsikkrede Sum af 50 Rd. aarlig.

Ved til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende at meddele Hr. Stiftamtm.

Ovenstaaende, skulde man, næst at fremsende en fra

Directionen for den almindelige Enkekasse modtaget

Communication til Supplikantinden, der bedes hende

indhændiget, ikke undlade at tilfoie, at Landfogden

under D. D. herfra er tillagt Ordre til paa sædvanlig

Maade og mod de fornodne Legitimations-Dokumenter

at udbetale hende det omhandlede Belob af 50 Rd. aarlig

af Islands Jordebogskasse, saalænge hun lever i Enke-

stand. — Justitsministeriet den 30. Novembr. 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for 20. Decbr.

Holsteen og Lauenborg, æig. Skibsforeres Eed.

Khavn den 20. Decembr. 1858. — lsi. Copiebog

1858 (og 1859), Nr, 715 (815). — Islandsk: Tffiindi um
stjérnarmålefni Islands 1, 242 - 243.

Ved med behgl. Skrivelse af 15. Oktbr. sidsti. hertil

at indsende et afbenyttet islandsk Sopas for Skibet Activ

af Husum, tilligemed en Beretning fra Overpræsidiet

i Altona, angaaende Tilbageleveringen af bemeldte Sopas,

har det kgl. Ministerium for Hertugdommerne Holsteen

og Lauenborg, næst at bemærke, at den af Skibsforer

Liidberg i Henhold til Bestemmelsen i PIak. af 28. Marts

1787 § 7 for Overpræsidiet i Altona aflagte Eed, efter

XVII. B. 25 .
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1858. Emanationen af Lov af 15. April 1854, angaaende

J^^. Skibsfart og Handel paa Island, antages at være bort-

falden, henstillet til dette Ministerium, om der i denne

Henseende raaatte være at tilkjendegive Overpræsidiet

det Fornodne.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. have vel-

bemeldte Ministerium anmodet om, at tilkjendegive Over-

præsidiet i Altona, at da Loven af 15. April 1854 §4.
(sammenholdt med Lov 16. Februar 1856) og § 5

indeholder de gjældendé Forskrifter om Erhvervelse og

Tilbagelevering af islandsk Sopas, ere de i Plak. 28. Marts

1787 § 7 givne Bestemmelser om Eedsaflæggelse dermed

bortfaldne. — Justitsministeriet den 20. Decembr. 1858.

Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Afgifts-Lettelse for Leilændinger

paa Thykkvabæ og Kirkjubæ Klosterjorder. Khavn

den 24. Decembr. 1858. — Original i Stiftamtø-Ar-

chiveti Reykjavik. Isl. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 722 (822).

I behgl. Skrivelse af 7. Juli sidsti. har Hr. Stif't-

amtm. indstillet, at Leilændingerne paa nogle af de til

,
Kirkjubæ og Thykkebæ Klostergodser henhorende Jorder

maatte, paa Grund af den Odelæggelse, som ved Sand-

flugt er bevirket paa de paagjældende Jorder, erholde

deres Jordafgifter deels eftergivne for indeværende

Aar, deels for længere Tid nedsatte i Forhold til den

storre eller mindre Odelæggelse, den ommeldte Sandflugt

har bevirket paa Jorderne

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele til behgl. Underretning og videre Bekjendt-

kjendtgjorelse for Vedkommende, at Ministeriet paa

Grund af de oplyste Omstændigheder bevilger folgende

Lettelser i Afgifterne for de nedennævnte Jorder:

1) Afgiften af Jorden Hæ&argarfcur, hvilken Jord

nu er bortbygslet med 50 Al. Landskyld, hvis ene

Halvdeel ydes efter Capitelstaxtens Middel priis, og den
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24. Decbr.

anden med 8 Sk. pr. Al., samt Leie efter 1 Qvilde, 1858.

nedsættes for iaar til det Halve.

2) Opsidderen paa Jorden Undirhraun i Me&alland,

hvem det agtes paalagt at bortflytte Jordens Bygninger,

der ved Sandflugt ere blevne saa medtagne, at de ikke

længer kunne staae paa samme Sted, hvor de nu staae,

tilstaaes en Eftergivelse af et Aars Afgift, naar Bygning-

erne forsvarligen ere opforte paa et nyt Sted, og dette

bevises ved en lovformelig afholdt Synsforretning.

3) Opsidderne paa Thykkebæ Kloster, Sigur&ur

Nikolasson og Bjarni Bjarnason, eftergives for iaar

den halve Landskyld af Jorden, eller begge tilsammen

60 Al., Halvdelen å 8 Sk. pr. Al. og Halvdelen efter

Capitelstaxtens Middelpriis.

4) Opsidderen paa Thykkvabæjarhjaleiga, Jon An-

drésson, eftergives den halve Landskyld, 20 Al., for

indeværende A ar.

5) Opsidderen paa Saubhusnes, Hoskuldur Gub-

laugsson, eftergives Landskylden af bemeldte Jord,

70 Al. for et Aar/

6) Landskylden af Jorden Grimstabir, der har 7

Opsiddere, nedsættes for ét Tidsrum af 5 Aar med

5 Al. for hver Vs af Bygselet, saaledes, at den aar-

lige Landskyld i dette Tidsrum bliver i det Hele 120
Alen. *?V;i-:Vvii f&VvisJ;*? i-Mv:-'' ^i^iT*. t^^iri^ fr?-^

7) Landskylden af Jorden Sybri Steinsmyri (der

hav 6 Opsiddere, af hvilke 2 have hver x
/& og de ovrige

4 hver 1
/e i Bygsel), som hidtil har udgjort 320 Alen

aarlig, nedsættes ligeledes for et Tidsrum af 5 Aar

med tk i
eller saaledes, at den aarlige Landskyld af

hele Jorden i dette Tidsrum bliver at erlægge med

240 Alen. — Justitsministeriet den 24. Decbr. 1858.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 24. Decbr.

over Island, ang. Eiendomsret til Vrag, opdrevet

paa Forstranden ved Skumstaflir. Khavn den

25*
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1858. 24. Dccembr. 1858. — Original i Stiftamts -Archivet

^^Ti Reykjavik. lal. Copieb. 1858 (og 1859), Nr. 721 (821). -
Islandsk: Ti'oindi nm stj6rnarmalefni Islands I, 243.

I behgl. Skrivelse af 8. Septembr. sidsti. har lir.

• Stiftamtm., næst at andrage, at der paa Skiirastaoir's

Forstrand er opdrevet et Stykke af en Mast eller Bug-

spryd, 20 Al. langt og vurderet til 18 Rd. 24 Sk.,

henstillet, om ikke det omhandlede Stykke Vrag efter

Forstrandseierens Begjæring burde tilfalde denne efter

lovlig Omgangsmaade ifolge Plak. 2. April 1853, cfr.

Plak. 4. Mai 1778 § 2, eller om det i al Fald ikke maatte

overlades ham til Eiendom, imod at han derfor indbetaler

i Jordebogskassen Forskj ellen af Vragets Taxations-

værdi og Bjergelønnen, efterat Tiden for sammes Op-

lysning ved Landsoverretten er udloben.

Foranlediget heraf skulde man til behagel. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. meddele, at

Ministeriet ikke, efter Lovgivningens Bestemmelser,

kan ansee Forstrandseieren berettiget til det omhand-

lede Mastetræ, idet det er en Selvfolge, at der ved

Bestemmelsen af Vragets Værdi alene vil være at tage

Hensyn til Bruttobelobet, men at man ikke har Noget

imod, at han erholder Vraget til Eiendom for den der-

paa satte Vurderingssum, saaledes, at der, hvis han

er Bjerger af Vraget, hvilket ikke- lindes oplyst under

Sagen, tilfalder ham l
la Deel af Vurderingssummen i

Bjergeion, og Resten indbetales i Jordebogskassen. —
Justitsministeriet den 24. Decembr. 1858.

Decbr.
^ Finantslov for Finantsaaret fra 1. April 1859 tii

31. Marts 1860. Frederiksborg Slot den 30. Decbr.

1858. Udkommen igjennem Indenrigsministeriet for

Kongeriget Danmark (J. Unsgaard). Original-Aftryk hos

Schultz, 36 Sider i 4*. Depart. Tid. 1859, S. 119-128. Al-

green-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark

vedkommende, 1858, S. 759-800. - Islandsk: Uddrag i

Pj6&61f. XI, 93-95. - Uddrag.
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Vi Frederik den 'Syvende &c. G. V.: Rigsdagen 1858.

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol- 30 - Decbi\

gende Lov:

Cap. I. (Indtægt): —
§ 4. De islandske og færoeske Intrader fores til Ind-

tægt med nedenstaaende 41,600 Rd.

A. Island: Spccini- novcd-
summur. summer.

1. Almindelige Indtægter: Rd. p> Rd.

a. Afgifter af Arv og overdragne

Eiendomme 750

b. Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger . . . .
*

i 540

c. Rangskat 500
: 1790

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2610

b. Laugthingsfcriverlon 32 6

c. Administrerede Mandtalsbogsintr. 670

d. Kongetiende . . 3250

e. Laugmandstold 360

f. Afgifter af den islandske Handel 10950

g. Indtægter af det kgl. Jordegods 8280

b. Forpagtningsintrader 51 64

i. Afgift af Jorden Bessastad m. m. 100

k. Tilfældige Indtægter 1140

27443 70
3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Eiendomme, samt

' Renter af de i de solgte Eiendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler 800

4. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte

Summer 3230

B. Færoerne:

1. Landskylds-Intrader m. m. ... 6900

2. Afgifter af Handelen paa Færoerne 1400
8300

41563 70

eller afrundet , . 41600 »



390 Finantsloven for 1851) - 1860.

Hoved-

1858. Cap. II. (Udgift).

Decbr. § 9. Justitsministeriet.

A. Ministeriets Embedsmænd og

Beti ente, m. v. Speciai-
° summer, siunmor.

a. Lonninger ... Rd. fl Ru*. /S

Directeuren for det islandske Depart.,

der tillige fungerer som Chef for

Ministeriets 2. Departement 2400

som Lehnssekretair 100

personligt Tillæg 300
2800

Revisionscontoiret for Skiftedesigna-

tionerne og de offentlige Stiftelsers

Regnskaber 2100

Det islandske Revisionscontoir .... 2800

Islandske Departement

:

Expeditionscontoiret 2300

Kassereren 1300

Til Besorgelse af Ministeriets Bog-

holderforretninger 200

G. Island.

a. Udgifter, Justitsministeriet vedk.

:

1. Lonninger, Contoirhold m. v.

19715 Rd. »Sk.

2. Andre Udgiften 13654 — 64 -

33369 64

b. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Udgifter til Geistligheden

3428 Rd. 72 Sk.'

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Lonninger 8450 Rd.

b. Andre Udg. 6390 —
14840 —

18268 72

, Uforudsete og tilfældige Udgifter 4000
55038 40
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Hoved- 1858.
summer

.
R(1

'

3
30. Decbr

Transport 55638 40

1. Til en Dampskibsforbindelse mellem Kjo-

benhavn, Island og Færoerne. ...... 10000 »

samt Erstatning for udlagt Læsteafgift.

§ 14. Til andre og overordentlige Statsud-

gifter bevilges nedenstaaende 747363 75

16. Til Aflusning af Præmier for Fiskeri

under Island 21812 48

22. 1 Anledning af Faareskab paa Island

stilles til Justitsministeriets Disposition

en Sum af indtil ! . . 30000 »

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 30. Decembr.

1858.

Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 30 Decbr

1858—1859. Frederiksborg Slot den 30. Decbr.

1858. Udkommen igjennem Indenrigsministeriet for

Kongeriget Danmark ( J. J. Unsgaard). Original-Aftryk hos

Schultz, 4 Bl. i <l
to

. Depart. Tid. 1859, S. 82—85. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1858, S. 756-758. — Uddrag.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl-

gende Lov:
4#m2d!7* C" y . c i **** - G

§ 3. Til Justitsministeriet bevilges et

Tillæg af nedenstaaende ....
6. ad G. Island

:

a. Udgifter Justitsministeriet vedkommende:

1. Lonninger, Contoirhold m. m 467. 88

2. Andre Udgifter 6958. 95

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 30» Decbr. 1858.

•
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1858. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Oversættelse af Domsakter fra

den islandske Landsoverret. Khavn den 31. Decbr.

1858. .Original i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. Isl.

Oopieb. 1858 (og 1859), Nr. 741 (841).

Som af den i Gjenpart hoslagte Skrivelse behgl.

vil erfares, har Landsoverretsassessor Jon Pétursson,

med Hensyn til at Ministeriet i dets Skrivelse til Er.

Stiftamtm. af 31. Juli sidsti. havde misbilliget, at han

havde vægret sig ved efter Amtmand Melsteds Op-

fordring at oversætte Retsakterne i en mod Dbrind.

Eyjolfur Einarsson af Svefneyjum m. FL anlagt Justitssag,

deels sogt at retfærdiggjore sin Vægring derved, at

Sagen ikke egnede sig til at appelleres til Hoiesteret,

deels anholdt om, at det maatte blive bemeldte Amt-

mand tilkjendegivet, at han for Fremtiden maatte gjore

sine Reqvisitioner om Retsakters Oversættelse paa

Dansk afhængige af, at Sagerne i Medhold af Lovgivr

ningen kunde ventes indstævnede til Hoiesteret.

Idet Ministeriet i denne Anledning forelobig skal

bemærke, at Assessor Péturssons Andragende burde

have været indgivet gjennem Stiftamtmanden som Ret-

tens Præsident, skulde man, efter den Anledning, som

hans Andragende dertil giver, tjenstl. anmode Dem om,

behgl. at ville tilkjendegive bemeldte Embedsmand, at

ligesom Amtmand Melsteds Fremstilling af de faktiske

Omstændigheder ved Reqvisitionen af den ovennævnte

Justitssags Oversættelse i det Hele stemmer overeens

ined den af ham i hans vedlagte Skrivelse givne Frem-

stilling, saaledes maa Ministeriet fremdeles, i Henhold

til hvad der i saa Henseende er udtalt i dets Skrivelse

af 31. Juli, linde, at
.
Amtmanden har været fuldkom-

men berettiget til at forlange Oversættelsen ikke blot

af nysnævnte Justitssag, men ogsaa af de tvende andre

i Assessor Péturssons Skrivelse omhandlede Sager mod
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Bonden Gisli Jonsson, uagtet der endnu ikke var taget 1858.

endelig Bestemmelse om deres Indankning til lloieste- 31. Decbr.

ret. Det maa i saa Henseende bemærkes, at Over-

sætteisen af Akterne i Sagen mod Eyjolfur Einarsson

var rekvireret af Justitsministeriet, og at den. ene af Sa-

gerne mod Gisli J6nsson allerede er foranstaltet indanket

for Hoiesteret paa Justitiens Vegne, hvorimod Bestem-

melse endnu ikke har kunnet tages om den anden mod

denne Mand anlagte Justitssag, da Akterne ikke hertil

ere indkomne.

Forsaavidt Assessor Petursson dernæst har be-

stridt Amtets Competence til ubetinget at forlange

Retsakternes Oversættelse, maa derhos bemærkes, at

det selvfolgelig ikke er Oversætteren, men netop Amt-

manden, der har at afgjore, hvorvidt en Sag egner sig til

Indankning for Hoiesteret eller ikke, hvisaarsag man

forventer, at han for Fremtiden, uden Hensyn til, om

Sagen .efter hans Formening er appellabel eller

ikke, holder sig de i Ministeriets forauforte Skrivelse

givne Bestemmelser efterrettelig. Herved behover han

ikke at frygte for, at hans Arbeide som Oversætter

vil blive uoverkommeligt, da man selvfolgelig kan have

den Tillid til Landets overste administrative Embeds-

mænd, at de ikke uden moden Overveiclse ville for-

lange Retsakter oversatte.

Naar Assessor Petursson endelig i sin Skrivelse

har anfort, at Amtmand Melsted aldeles urigtigen har

paaberaabt sig, at Petursson s Formand i Embedet tid-

ligere uden Indsigelse har besorget Retsakter oversatte

i lignende Tilfælde, som det her anforte, da skal man

sluttelig tilfoie, at Bemærkningen herom i Justitsmini-

steriets Skrivelse af 31. Juli ikke stotter sig paa nogen

Relation fra Amtmand Melsted, men paa Data, som Mi-

nisteriet selv har ihænde. — Justitsministeriet den

31. Decembr. 1858.
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1859. Kongelig Resolution ang. Understøttelse til
é

s. Januar, en Kunstner-Elev. Frederiksborg don 8. Januar

1859. —- l Justitsministeriets (Simony?6) Porestilling til

Kongen under 4. Januar foredrages en Ansogning fra Gufr-

mund Palsson om en Understottel.se af 100 Kd. af Collektens

Renter til at sættes istand til at erholde den nodvendige Under-

visning i Tegning og Modellering ved Kunstakademiet. Denne

Understbttelse har han ogsaa erholdt ifblge kgl. Resol. 15.

Januar 1858, og benyttet den paa den tilsigtede Maade, idet

han ved Siden af at arbeide paa Professor Bissens Atelier har

gaaet i Akademiets anden Frihaands-Tegneskole samt flittigt

bvet sig hjemme i Tegning og Modellering. Paa (i rund af

Forholdenes Vanskelighed er hans Fortjeneste ved Arbeidet

imidlertid ikke saa stor, at der kan levnes ham den lilstrække-

— lige Tid til at sbge den fornbdne Underviisning.

1 en Ansbgningen paategnet Erklæring har Prof. Bissen

bevidnet, at Supplikanten med usvækket Iver har stræbt frem

i sin Kunst og gjort gode Fremskridt, hvorfor han har an-

befalet ham paa det Varmeste til at føae det i Ansbgningen
• *

udtalte Onske opfyldt. — Paa Grund heraf anbefales An-

søgeren til:

af Renterne af den ved alJerh. Resolution af

25. Juli 1844 oprettede Understottelsosfond for Is-

land at maa for indeværende Aar allern. forundes en

Understbttelse af 100 Rd.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg den 8.

Januar 1859.

2. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmand en i

Nord- og* Ost-Amtet, ang. Svovlminerne ved My-

vatn. Khavn den 2. Februar 1859. - isi Copieb.

C 1858 og) 1859, Nr. 39.

Ved at tilbagesende et Dem til Betænkning til-

stillet Andragende, hvori J. W. Bushby anholder om,

at erholde de Staten tilhorende Svovlminer ved Husevig

i Forpagtning, har Hr. Amtm.,. næst blandt Andet at
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bemærke, at De ikke anseer den af nuværende Land-

physikus i Island, Dr. med. Hjaltelin, i. sin Tid fore- %
tagne Undersøgelse af bemeldte Mine for paalidelig,

behagelig Skrivelse af 4. Oktobr. f. A. henstillet, at

der, forinden der tages endelig Bestemmelse om Mi-

nernes Bortforpagtning paany, maa blive foretaget en

ny Undersogelse af deres Beskaffenhed, ligesom De

ogsaa har anholdt om, at der maatte blive givet be-

meldte Dr. Hjaltelin Paalæg om, at aflevere nogle af

Dem nærmere opgivne Dokumenter, henhorende til denne

Sag, som i sin Tid vare ham udlaante til Afbenyttelse

ved sin Indberetning til vedkommende Ministerium,

angaaende Undersogelse af Svovlminerne, men som han,

uagtet Amtets Erindring, dog endnu ikke har fundet

sig foranlediget til at tilbagelevere.

I denne Anledning skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. meddele, at da man har Dr. Hjaltelin«

bestemte Erklæring om Minernes Beskaffenhed, og da

Ministeriet ikke kjender nogen anden sagkyndig Mand,

hvem en ny Undersogelse af Minerne kunde overdrages,

seer man sig ikke istand til for Tiden at foranstalte

en saadan iværksat, men da der synes at være flere

Lysthavende, anseer man det for rettest, at Mi-

nerne stilles til Bortforpagtning ved offentlig Auktion,
'

til hvilken Ende De anmodes om, at udarbeide og der-

efter til Ministeriets Approbation at indsende de Con-

ditioner, der maatte være at lægge til Grund ved en

saadan Auktion, om muligt saa betimelig, at Auktionen

kan blive afholdt i næstkommende Sommer.

Forsaavidt Hr. Amtm. derhos har besværet Dem
over, at Dr. Hjaltelin ikke har tilbageleveret de for-

ommeldte Dokumenter, maa man have Dem henviist

til desangaaende at henvende Dem til Amtmanden over

Islands Sonder-Amt. — Justitsministeriet den 2. Fe-

bruar 1859 f
.

') s. D. er Skrivelse fra Justitsministeriet aigaaet til Over-

retsprokurator Winther, som Befuldmægtiget for Bushby,
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til Finant^nini-

steriet, angaaende Concession til Telegraph-Anlæg

over Island. Khavn dan 5. Februar 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 42.

Ved hertil at oversende det hoslagt tilbagefolgende

Andragende, hvori Sir John Mac - Neill fra Dimdalk i

Irland anholder om, at den Tal. P. Shaffner under

16. August 1854 meddelte Concession til Anlæget af

en telegraphisk Forbindelse mellem Europa og Nord-

amerika over Færoerne, Island og Gronland conditionelt

maatte overdrages til ham, dersom Shaffner ikke skulde

opfylde de Betingelser, der ere ham paalagte af den

danske Regjering, har Finansministeriet,' — næst at

bemærke, at samme under 15. Oktobr. f. A. har an-

modet Udenrigsministeriet om, gjennem den danske

Gesandt i Washington at lade Shaffner opfordre til at

fremkomme med antagelige Beviser for, at Conces-

sionens § 10 var fyldestgjort, og forsaavidt det saa-

ledes forlangte Beviis ikke præsteredes, at lade ham

tilkjendegive, at han inden en af Gesandten opgiven

kort Frist havde at deponere hvad der til Anlæggets

Fremme ikke maatte være anvendt af de i fornævnte

Art. 10 ommeldte 100,000 Rd., — i behgl. Skrivelse

af 1. dennes udbedt sig Justitsministeriets Yttringer

over Sagen, idet velbemeldte Ministerium derhos har

tilfoiet, at Finantsministeriet ikke senere har modtaget

nogen Underretning om, hvorvidt Shaffner har efter-

kommet den til ham stillede Opfordring, samt at man

kunde onske at indgaa paa Sir John Mac-Neills An-

dragende, da der herved vindes nogen Udsigt til Iværk-

sættelsen af et ogsaa for Monarchiets nordlige Bilande

betydningsfuldt Foretagende.

hvorved han underrettes om, at de nævnte Svovlminer

ville blive stillede til Bortforpagtning ved Auktion, hvorom
der i sin Tid vil udgaa forntxlen Bekjendtgj oreise. Isl.

Copieb. sst. Nr. 40.
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I Gjensvar herpaa skulde man tjenstl. meddele, 1859.

at der ikke fra Justitsministeriets Side findes Noget at^5^p^T
erindre imod Bevilgelsen af det Ansogte, da Shaffners

mulige Ret ikke derved i nogen Maade præjudiceres.

Dog skulde man, for det Tilfælde, at Concessionen af

16. August 1854 maatte blive overfort paa bemeldte

Mac-Neill, ikke forbigaa allerede nu at henlede Op-

mærksomheden paa, om det ikke, for at forebygge

fremtidig Tvivl, maatte være rettest at forandre oft-

nævnte Art. 10 derhen, at Concessionen skal uden

videre ansees som forbrudt, naar Vedkommende ikke,

efter 3 Aars Forlob fra den nye Concessions Udstedelse,

kan godtgjore, at han har anvendt 100,000 Rd. paa

Anlægget. - Justitsministeriet den 5. Februar 1859.

Det islandske Departements Skrivelse til Stift- s. Fcbr.

amtmanden over Island, angaaende Finantslovens

Anvendelse. Khavn den 8. Februar 1859. —
Isl. Copieb. C 1 858 og) 1859, Nr. 45.

%

Ved at tilstille Hr. Stiftamtm. etExemplar af den

under 30. Decbr. sidstl. udkomne Finantslov for Fi-

nantsaaret 1859—60, samt Afskrift af det til bemeldte

Lov henhorende Underbilag, forsaavidt vedkommer Is-

land, skulde man i det Hele henvise til de i Departe-

mentets Skrivelse af 15. April 1851 i lignende An-

ledning fremsatte Bemærkning, navnlig med Hensyn til

:

at samtlige i hvert Aars Finantslov opforte Gager

og Emolumenter for Embedsmænd og Betjente ville,
,

uden nogen Afkortning, være at udbetale Vedkommende

med de for hver især opforte Belob, i Overensstem-

melse med Forskrifterne i §lafPlak. af 31. Mai 1855,

uden nogen særlig Udgifts-Ordre, og uden Hensyn til,

om Gagerne i Finantsloven maatte være opforte med

et storre eller mindre Belob end tidligere;

at der for Fremtiden ikke vil kunne anvises Gage-

udtællinger for islandske Embedsmænd af Finants-
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1859. Hovedkassen for andre Belob end dem, som, paa den

^"^^T""" Tid Reqvisitionon skeer, ere, ifolge det Foranforte,

forfaldne til Udbetaling, hvorhos alle saadanne Gage-

Anviisninger maae være forsynede med Landfogdens

Paategning om, at være ham foreviste og af ham an-

noterede.

Idet man derfor tjenstl. skulde have Hr. Stift-

amtm. anmodet om, behgl. at tilkjendegive Vedkom-

mende det Fornodne i Overeensstemmelse hermed, und-

lader man ikke at tilfoie, at Landfogden i Island herfra

under Dags Dato er meddeelt fornoden Underretning i

bemeldte Henseende, ligesom Notits derom ogsaa er

afgaaet til de ovrige Amtmænd i Island, for. eget og

de i disse Amter ansatte Embedsmænds Vedkommende.

— Justitsministeriets islandske Departement den 8.

Februar 1859 *.

«

h. Febr. Det islandske Departements Skrivelse til Stifts-

ovrigheden i Island, ang. Finantslovens Anvendelse.

Khavn den 8. Februar 1859. — isl. Copieb. (1858

og) 1859, Nr. 49.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtm. og Deres

Iloiærv. 1 Exemplar af den under 30. Decbr. sidsti.

udkomne Finantslov for Finantsaaret 1859—60, samt

Afskrift af det til bemeldte Lov henhorende Under-

bilag, forsaavidt vedkommer Pastoral-Seminariet og den

lærde Skole i Reykjavik, skulde man, til behgl. Efter-

retning og Iagttagelse af det videre Fornodne, tjenstl.

bemærke Folgende:

a) Med Hensyn til Pastoral-Seminariet:

Den foreslaaede Forhoielse i Husleien til Seminari-

sterne er bevilget, idet der er tilstaaet Enhver af Samme

') under s. D. ere Skrivelser af samme Indhold fra Departe-

mentet afgaaéde til begge Amtmændene. Isl. Copieb. sst.

Nr. 40- 47, samt en Meddelelse til Landfogden, sst.
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et Belob af 40 Rd. aarlig istedetfor som hidtil 30 Rd.

Husleien for Pastoral- Seminariet var foreslaaet for-

hoiet med 120 Rd., hvoraf 100 Rd. udgjorde en Godt-

gjorelse engang for alle til Forstanderen, for i 10 Aar

at have bevaret Anstaltens Bogsamling, og 20 Rd. som

én aarlig Godtgjorelse i samme Oiemed. Rigsdagen

har imidlertid kun bevilget det sidstnævnte Belob af

20 Rd.

Endelig er ogsaa den foreslaaede Ompostering af

Rigsdagen bevilget, hvorefter der til Indkjob af Boger

ved Seminariet er bevilget 200 Rd. og til forskjellige

Udgifter kun 50 Rd.

b) Med Hensyn til den lærde Skole

:

Det til Time-Underviisning bevilgede Belob er for-

hoiet med 100 Rd., for ifolge Rektors Indstilling at

kunne sikkre sig Cand. phil. Jon Thorkelsson som in-

terimistisk Adjunkt.

Det »til forskjellige Udgifter » forhen bevilgede

Belob af 400 Rd., der af Rektoren var foresla/iet for-

hoiet med 150 Rd., er af Rigsdagen bevilget forhoiet

med et Belob af 100 Rd., som en Understottelse til

Rektor for at ordne Skolens Bibliothek og affatte en

Katalog over samme, samt at besorge dens Trykning.

Denne Forhoielse vil altsaa selvfølgelig blive uden Ind-

flydelse paa denne Conto for Fremtiden.

Slutteligen bemærkes, at Overskriften til Contoen

»lnspekteurforretninger ved Skolen« ifolge Rektors Ind-

stilling er forandret til »for Afskriver- og Udregnings-

forretninger ved Skolen ». - Justitsministeriets islandske

Departement den 8. Februar 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmand en

over Island, ang. en af Apothekeren i Reykjavik

forlangt Godtgjoro.lse for nafsatto Bademidler til

Faar. Khavn dep 16. Februar 1859. — Afskrift ai

Original i Stiftamts-A rchi vel. Jsl. Copieb. '(1858 og) 1859,
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1859. Nr. 76. — Islandsk: Tftindi nm stjérnarmålefni Islands

>r I, 244.
16. Febr.

Med behgl. Skrivelse af 13. Oktbr. f. A. har lir.

Stiftamtm. hertil indsendt et Andragende, hvori Apo-

theker Randrup i Reykjavik anholder om, af det Of-

fentlige at erholde en Godtgjorelse af 962 Rd. 48 Sk.,

som han angiver at have tabt derved, at den curative

Behandling af Faareskabs-Sygdommen i Rangarvalla

Syssel ikke er bleven iværksat i den paabudne Ud-

strækning, hvilket har havt tilfolge, at han nu sidder

inde med et betydeligt Qvantum sammenblandet Me-

dicin til det Tessierske Bad, som han netop paa Grund

af Sammenblandingen er udelukket fra at kunne til-

bagelevere sine Leverandeurer.

1 denne Anledning skulde man til behagel. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Andrageren tjenstl.

meddele, at ligesom der, efter hvad der af Ur. Stift-

amtm. er oplyst, ikke kan være Tale om, at Andrageren

skulde have noget Retskrav paa at erholde de om-

handlede Udgifter erstattede af Statskassen, saaledes

vil den af ham paaberaabte Billighedsgrund saa meget

mindre her kunne komme i Betragtning, som det maa

antages, at der vil blive Leilighed for ham til at af-

sætte den ommeldte Medicin, naar Skabcuren i Medhold

af Ministeriets Skrivelse af 3. Novbr. f. A. fortsættes

med mere Kraft. — Justitsministeriet den 16. Februar

1859.

in. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Laan til Thinghns-Bygning paa

Vestmannoerne. Khavn den 16. Febr. 1859. —
Afskrift efter Original i Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Co-

pieb. C1858 og) 1859, Nr. 85. — Islandsk: Ti'oindi nm
stj6rnarmålefni Islands I, 244— 245.

I behagel. Skrivelse af 19. Oktobr. f. A. har Tir.

Stiftamtm. andraget paa Ministeriets Samtykke til, at
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VfistmannS Commune maatte, til Hjælp ved Bestridelsen 1859.

af de til Opforeisen af et Thing- og Arresthus paa
TJT^Fehr

Vestmanno niedgaaede Omkostninger, optage et Laan

af 600 Rd. af den Vestmanno Fattigkasse tilborend'e,

i Islands Jordebogskasse indestaaende Capital, imod at
^

•

Laanet tilbagebetales i Lobet af 4 Aar.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. meddele

Dem til behgl. Efterretning og videre foiende Foran-

staltning, at der fra Ministeriets Side ikke haves Noget

at erindre imod, at det attraaede Laan bevilges Vest-

manno Commune paa de ovenanforte Betingelser. —
Justitsministeriet den 16. Februar 1859.

»

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden io. Febp.

over Vester-Amtot, ang. Forseelser mod Handels-

lovene. Khavn den 16. Februar 1859. - hl. Go-

piebog (1858 og) 1859, Nr. 90. — Islandsk: Tf&indi um
stj6rnarmålefni Islands I, 245.

-. •

\ .
•

. :r
." :

-

Foranlediget af . den med lir. Amtmandens behgl.

Skrivelse af 8. Oktbr. f. A. til Ministeriets Afgjorelse

indstillede Sag, hvorunder der er Sporgsmaal om at"

drage Foreren af Skonnerten Hplger, Skipper Sorensen,

der i Aaret 1857 har anlobet Olafsvik Rhed og der

oplosset 70 Sække Kaffe uden at have lost islandsk

Sopas, til Ansvar for den saaledes begaaede Over-

trædelse af Handelsloven, skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. meddele, at

Ministeriet, i Betragtning af de oplyste særdeles Om-
stændigheder, har tilladt, at Tiltale og Ansvar maa
bortfalde,. ;neimtT^et iovrigt er en SelvfOlge, at Skip-

peren ifolge Lov af 15. April 1854 § 8, cfr. Sportel-

Reglem. 10. Septbr. 1830 § 62, har at erlægge det

halve Klareringsgebyr til Sysselmand Thorsteinson med

4 Rd. 80 Sk., hvorimod der maa tilkomme ham et

lige Bel5b hos Sysselmand Erlend Tliorarensen, eller

km. d. 26
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1859. nu hans Bo, da det af den Passet meddelte Paa-

TT^T tegning sees, at sidstnævnte Embedsmand urietigen ha

r

16. Febr. °
\

oppebaåret et lieelt Klareringsgebyr, 9 Rd. G4 Sk.,

istedeufor at der kun tilkom ham halvt Gebyr, efter-

som en Deel af Ladningen var oplosset i Olafs vik.

Sluttelig undlader man ikke at tilfoie, at der ikke til

Ministeriet er indkommen nogen Anviisning fra afg.

Sysselmand Thorarensen paa den for det ovennævnte

Skib paa Isafjord erlagte Læste-Afgift, og at denne

altsaa vil være at tilsvare af Sysselmand Thorarensens

Bo med 116 Rd., i hvilken Henseende lir. Amtm. an-

modes om, at ville påasee det Fornodne. — Justits-

ministeriet den 16. Februar 1859.

k>. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Understøttelse til en forhen-

værende Politibetjent. Ehavn den 16. Februar

1859. .— Isl. Cqpieb. (1858 og) 18.59, Nr. 77.

Ved at indberette, at Reykjavik Coinmunalbesty-

relse har tilstaaet forhenværende Politibetjent Hendrik-

sen en aarlig Understottelse af 40 Rd. for Aarene

1859- 61, har lir. Stiftamtm. i behagel. Skrivelse af

18. Novbr. f. A. henstillet til Ministeriet, om der ikke

maatte findes Anledning til at paalægge bemeldte

Communalbestyrelse, at udbetale Uendriksen en aarlig

Understottelse af idetmindste 60 Rd., saalængo han

maatte trænge dertil.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. meddele,

at da det efter Lovgivningen, jfr. Anordn. 27. Novbr.

1846 § 24 og Pensionslovens § 1 in fine, er overladt

til Communen selv at tage Bestemmelse om, hvorvidt

dens Embeds- og Bestillingsmænd skulle have Adgang

til Pension eller Understottelse, saavelsom om sammes

Storrelse, der dog, hvad Understøttelsen angaaer, be-

roer paa nærmere Approbation af Amtet, eller even-

tuelt af Justitsministeriet, og da IJr. Stiftamtm. har
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erklæret, at De ikke har Noget at indvende imod, at 1859.

den omhandlede Understottelse udbetales af Byens Kasse, ^G^ebT
vil der ikke fra Justitsministeriets Side være Noget at

foretage i bemeldte Henseende. — Justitsministeriet

den 16. Februar 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden *i- Febr.

over Island, ang. Understottelse til Fiskerier-

nes Fremme. Khavn den 21. Februar 1859.
'

—

bl. Copieb. C 1858 og") 1859, Nr. 99.

Ved at.tilbagesende det Dem tilstillede Andragende,

hvori Bjorn Bjornsson af Gullbringu Syssel anholder

om offentlig Understottelse, for derved at sættes istand

til at virke for Fiskeriets Forbedring i Island, samt

om at forhjælpes til nogle i Andragendet opgivne Fiske-

redskaber m. v., har ITr. Stiftaratm. i behgl. Skrivelse

af 27. Oktbr. f. A. yttret Dem saavel over Sagen i

det Hele, som specielt om, hvorvidt Supplikanten maatte

ansees skikket til at udfore det omhandlede Fore-

tagende.

Efter den Anledning, som denne Deres udfærdigede

Betænkning dertil giver, undlader man ikke tjenstl. at

meddele, at Ministeriet ganske deler Deres Anskuelse

om Vigtigheden af Fiskeriernes Ophjælpning i Island,

og at man antager, at dette bedst kunde opnaaes der-

ved, at der dannede sig private Foreninger eller Fiske-

compagnier i Landet selv. — Saadanne Foreninger

ville formentlig ligesaavel kunne danne sig paa Syd-

landet som paa Nordlandet, og ligesom det tor antages

som givet, at Kjobmændcne i egen Interesse ville deel-

tage i slige Foretagender, saaledes ville disse ogsaa,

naar de forst havde dannet sig, kunne vente at erholde

velvillig Understottelse af Regjeringen. — Ministeriet

troer derfor forelobig at burde indskrænke sig til et 1

opfordre Dem til, paa den Maade, som De maatte finde

hensigtsmæssigst, at virke hen til Dannelsen af slige

26*
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Foreninger, og imodeseer man i sin Tid Deres nærmere

Indberetning om Udfaldet heraf, og eventualiter Forslag

om hvad der kunde værd at foranstalte fra Regjeringens

Side, idet Sagen, naar den dertil er moden, forment-

ligen vil være at forelægge Althinget.

Hvad Bjorn Bjornssons Andragende angaaer, da

seer Ministeriet af Mangel paa Fonds sig for Tiden ikke

istand til at tilstaae ham den ansogte Understøttelse,

men det vil senere blive taget under nærmere Over-

veielse, om der til næste Aar maatte kunne beredes

ham Noget i det nævnte Oiemed, hvorom Hr. Stift-

amtmanden anmodes om at meddele ham Underretning.

— Justitsministeriet den 21. Februar 1859.

23. Pebr. Justitsministeriets Skrivelse til dot islandske

literaire Selskab, ang. Forslag om Indsendelse af

Mandtalsboger. Kliavn den 23. Fobr. 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 108.

Efter at det islandske Literaire Selskabs her-

værende Afdeling havde i Skrivelse af 14. Juni 1856

blandt Andet henstillet til Justitsministeriet, om det

ikke maatte finde Anledning til at paalægge Syssel-

mændene i Island at indsende Sysselernes Mandtals-

boger for de senere Aar, ligeledes Amtmændene at

indsende officielle Gjenparter af de Fortegnelser over

alslags Eiendom, hvorefter Althingsomkostningerne blive

paalignede, eller disse Fortegnelser selv, helst for

Aarene fra 1849 og fremdeles aarlig, har Selskabet nu

i behgl. Skrivelse af 2. dennes begjært sig meddeelt

Underretning om, hvad der i denne Sag maatte være

foranstaltet.

I Gjensvar herpaa undlader man ikke tjen sti. at

melde, at man fra Amtmændene i Island har indhentet

de hermed folgende Erklæringer, hvoraf det behageligst

vil erfares, at de nævnte. Embedsmænd, saavel som

Sysselmændene i Island i det Hele, have fraraadet den
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ommeldte Foranstaltning, hvorhos dog Amtmanden i 1859.

Vester-Amtet har yttret, at de ældre Mandtalsboger^^p^^
nauligen kunde indsendes, medens derimod Mandtals-

bogerne i det mindste for de fem sidste Aar ikke vilde

kunne udkræves fra Sysselmands-Embederne.

Efter hvad der saaledes foreligger, finder Mini-

steriet, at der, i det mindste for Tiden, ikke er Grund

til fra sammes Side at foretage Videre i den omspurgte

Henseende, og det saa meget mindre, som der ikke for

Oieblikket i Ministeriet er Brug for de nævnte Boger

og Fortegnelser, hvorhos man har troet at burde gjore

opmærksom paa, at Mandtalsbogerne ifolge deres Be-

stemmelse skulle opbevares ved Sysselmands-Embederne,

ofr. Rentek. Skriv. 22. Mai 1830.

Bilagene bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendte.

— Justitsministeriet den 23. Februar 1859.

Kirke- og Underviisnings-fflinisteriets Skrivelse 23 Febl

til Stiftsovriglioden i Island, ang-aaende Vestmaimti

Præstekald. Khavn den 23. Februar 1859. —
Originalen i Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copieb. 0858
og) 1859, Nr. 107. — Islandsk: Ti'oindi uni stjtirnarmålefni

Islands I, 246.

Foranlediget af Hr. Stiftamtmandens og Deres Hoi-

ærværdigheds behagel. Skrivelse af 15. Oktobr. f. A., /

hvori De, næst at indberette, at Præstekaldet paa Vest-

manno er blevet ledigt ved Præsten Jon Austmanns

dodelige Afgang, med Hensyn til den tidligere paa-

tænkte Omregulering af dette Præstekalds Indtægter

ved indtræffende Vacance, have yttret, at De, efter de

forandrede Forhold paa bemeldte Oer, nu ikke kunne

ansee samme for nodvendig eller endog for tilraadelig,

undlader man ikke til behgl. Efterretning at melde, at

ligesom Ministeriet allerede i Skrivelse af 13. Mai 1852

yttrede Betænkelighed ved at gaae ind paa det af

Stiftsovrigheden fremsatte Forslag, saaledes som samme
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1859. var affattet, saaledes maa det, efter hvad Hr. Stift-

28* FelT~
amtm< °S Deres HOiærv. have oplyst, antages, at den

væsentligste Grund til den ommeldte Foranstaltning nu

er bortfalden, og Ministeriet kan saaledes ikke have

Noget at erindre imod, at det i den omhandlede Hen-

seende har sit Forblivende ved det Bestaaende.

lovrigt har man, med Hensyn til at det af Sagen

erfares, at der er givet Capelian Brynjolf Jonsson Ex-

spectance paa bemeldte Embede, troet at burde henlede

Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærværdigheds Opmærksomhed

paa, at Exspectancer paa Embeder ere afskaffede, og

at der saa meget mindre synes at have været Grund

til at anvende dette Middel i nærværende Tilfælde, som

de Vilkaar, der kunne tilbydes den Paagjældende, vare

meget fordeelagtige. — Ministeriet for Kirke- og Un-

derviisningsvæsenet den 23. Februar 1859.

25. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Beregningen af Kirketienden til

Bjarnanes Kirke. Khavn den 25. Febr. 1859.

—

Original i Sliftamts-Archivct i Island. Isl. Copieb. 1 858 og^

1859, Nr, 116.

Foranlediget af Hr. Stiftamtmandens behagelige

Skrivelse af 2. August f. A., hvori De, næst at frem-

sende Regnskabet for Bjarnanes Kirke for Aaret fra

Fardag 1857 til Fardag 1858, samt besvarede Erin-

dringsposter til bemeldte Kirkes Regnskaber for Aarene

fra Fardag 1855 til Fardag 1857, har tiltraadt den af

Kirkeværgen, Pastor Berg Jonsson afgivne Erklæring

til den til de sidstnævnte Regnskaber udfærdigede forste

Erindringspost, betræffende Sporgsmaalet om, hvilket

Aars Capitelstaxt der bliver at lægge til Grund ved

Tiendens Evaluation til Penge i Kirkens aarlige Regn-
skaber, skulde jeg til behgl. Efterretning og Bekjendt-

gjorelsc for vedkommende Regnskabsforer tjenstl. melde,

at det maa have sit Forblivende ved den af det islandske
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Departements Decisorat i Skrivelse af 8. April f. A. af- 1850.

givne Decision, hvorefter den om Efteraaret regulerede ^T^T"7
. . . v c ur.

Kirketiende bliver at evaluere til Penge efter denCapitels-

taxt, som sættesi det næste Aars Maimaaned, til hvilken Tid

Tienden ifolge den yngre Christenret, der er den endnu

gjældende Lov, forst forfalder til Betaling, og er der saa

meget mindre fundet Anledning til at gjore en Foran-

dring i denne Hege), som samme røges overalt i Is-

land. — Justitsministeriet den 25. Februar -1859.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 25 Febi -

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Betingelserne

for Nedlæggelsen af Asgard Kirke i Dala Syssel.

Khavn den 25. Februar 1859. — Original i

Stiftamts-Axchivet i Island. Isl. Copiebog [1858 og) 1859,

Nr. 120. -iv— , -
:

v ?^t-: ^P^W^i^-' 1 ' ^Æ-i

Eierne af Annexkirken Asgard inden Dala Provsti

i Vesteramtet, Arngrimnr Jonsson og Jon Årnason, have

i et med Ur. Stiftamtmandens og Deres Hoiærværdig-

heds behagelige Skrivelse af 17. Septbr. f. A. hertil

indkommet Andragende anholdt om, at bemeldte An-

nexldrke maatte nedlægges og Sognet henlægges til

Hovedkirken paa Hvamm paa Vilkaar, at denne Kirke

tillægges, foruden Asgards Kirkes Portion, tillige Jorden

Laugar af 16 Bdrs. Dyrhed med 2 Qvilder og 2 Vætter

Landskyld, men at de selv beholde Kirkebygningen paa

Asgard med dens Ornamenter og Utensilier, samt for

Fremtiden fritages for den dem hidtil paahvilende For-

pligtelse, at erlægge til Sognepræsten de halve Smor-

leier af Kirkens 8 Qvilder.

Ved hertil at indsende dette Andragende, tillige-

med de over samme af Sognets Bonder og vedkom-

mende Sognepræst, der tillige er Herredsprovst, af-

givne Erklæringer, have Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

blandt Andet yttret, at De vel maae være enige med

Sognebbnderne og Præsten i, at den omhandlede Annex-
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1851). kirke, der er ganske overilodig, kan nedlægges, men

25. Febr. at De derimod ikke kunne anbefale Ansogningen uden
~-^"~^~*m̂

paa det Vilkaar, at Supplikanterne tillige overdrage

Kirkebygningen paa Asgard med dens Ornamenter og

Utensilier til Hvamms Kirke, og at det gjores Bene-

ficiarius af sidstnævnte Kirke til Pligt at udvide denne

Kirke i et til Menighedens Forogelse svarende Forhold,

hvis Saadant maatte vise sig fornodent.

Idet Ministeriet i denne Anledning forelobig skal

bemærke, at det selvfolgelig ikke vil kunne lade sig

gjore, at nedlægge allerund. Forestilling om Annex-

kirkens Nedlæggelse paa andre Vilkaar, end de, som

ere tilbudte af Kirkeeierne, og at disse altsaa enten

ubetinget maae antages ellerAnsogningen afslaaes, skulde

man ikke undlade tjenstl. at meddele, at det ikke

skjonnes rettere, end at de tilbudne Vilkaar ere an-

tagelige, idet Præsten i den tilbudte Jord ikke blot

faaer et fuldkomment Æqvivalent for de ham nu til-

kommende halve Qvilder, men endog Udsigt til en

foroget Indtægt ved Leieafgifternes sandsynlige For-

hoielse, ligesom det ogsaa vilde være noget synderligt,

at forlange andre Betingelser for denne Kirkes Ved-

kommende, end der for nogle faa Aar siden bleve

vedtagne ved Nedlæggelsen af Nabokirken paa Sælings-

dalstuuga, jfr. allerh. Resolution af 25. August 1853.

Da det imidlertid af Præsten Th. Johnsens Er-

klæring af 12. April f. A., der lindes imellem de hertil

nedsendte Bilage, sees, at han med Hensyn til den

eventuelle Udvidelse af Kirken paa Hvamm har erklæret

sig for, at Kirkebygningen paa Asgard eller Provenuet

deraf maatte blive overdraget til Hovedkirken, skulde

man, forinden Videre foretages i Sagen, tjenstl. anmode

Dem om, behage J. at ville indhente og hertil indsende

Præstens Erklæring, om han vil gjore denne Fordring

til Betingelse for Kirkens Udvidelse, i hvilket Til-

fælde Ministeriet, i Henhold til det Ovenanforte, ikke
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vil kunne gaa ind paa dot foreliggende Andragende. — * 1859.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenel den ^
25. Februar 1859.

Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse 25- f#

til Stiftsøvrigheden i Island, ang*. Salair for de

præstelige Forretninger vod Latinskolen. Khavn

(len 25. Fetøliar 1859. — Original i Stiftamts-Archivet

ilsland. Isl. Copieb. (1858og) 1859, Nr. 118. — Islandsk:

Ti'bindi um stj6rnarmålefni Islands I, 246—247.

Ved hertil at indberette, at Præst til Garoa og

Bessastad Menigheder, Stiftsprovst A. Helgason, der

for sin Embedstid var forundt at beholde det Honorar

af 24 Rd., som ved Reglem. af 29. April 1785 var

tilsagt for Ministerialia ved den lærde Skole, nu har

resigneret bemeldte Kald, har Hr. Stiftamtni. og Deres

lloiærv. i behgl. Skrivelse af 1. Decbr. sidsti. hen-

stillet, om ikke det i Finantsloven opforte Honorar

for Ministerialia ved bemeldte Skole maa tilfalde

Domkirkepræsten i Reykjavik, O. Palsson, med 40 Rd.,

saavel for indeværende Skoleaar, som for Eftertiden.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke herved

tjenstl. at meddele til behgl. Efterretning og Bekjendt-

gjorelse, saavel for Provst Palsson som for Skolens

Kasserer, at da det freingaaer af Anmærkningerne til

Finanslovforslaget for 1853—54, at det Belob af 16

Rd., som i de siden forlobne Aar har været tillagt

Domkirkepræsten som Betaling for de heromhandlede

Forretninger, kun midlertidigt var iudrommet ham, men

at samme derimod skulde bortfalde, saasnart han ved

Vacance i Bessastad Præstekald kunde komme i Be-

siddelse af det ham ved ovennævnte Reglem. af 29.

April 1785 tilsagte fulde Belob af 24 Rd., vil der

saavel for indeværende Finantsaar som for Eftertiden

kun være at udbetale ham det sidstnævnte Belob af
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1859. 24 Rd. — Ministeriet for Kirke- og Undérviisniugs-

^h~Yébr væsenet den 25. Februar 1859.

26. Fébr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, mg. Fremgangsmaaden med Hensyn

til islandsk Sopas for Fiskerskibe. Khavn den

2G. Februar 1859. — Original i Stiftamts-Archivét

ilsland. lsl.Copieb. (1858 og) 1 851>, Nr. 132. — Islandsk:

Ti'oindi uni stjdrnarmålelhi Islands I, 217—248.

I behgl. Skrivelse af 7. Septombr. f. A. har Ur.

Stiftanititi . hertil indberettet, at Sysselmanden for Gull-

bringu og Kjosar Syssel bar meddeelt de fornodne

Klareringspaategninger paa Papirerne for Jagton Anna

Helene, drægtig 15 Conunercelæster, tilhorende Gros-

serer P. C. Knudtzon, hvilket Fartoi var destineret

Ira Havnefjord til Kjbbenhavn, ladet med islandske

Produkter, uden at det for bemeldte Fartoi i 1854 loste

islandske Beseilingspas forefandtes blandt de ovrige

Papirer, da bemeldte Dokument, efter Vedkommendes

Forklaring, i Efteraaret 1857 skal være indleveret til

Regjeringen. Og har De derhos, næst at bemærke, at

bemeldte Fartoi, siden dets Ankomst til Island 1854,

har opholdt sig paa Fiskeri i Faxebugten og havt

stadigt Vinterleie i Havnefjord, uden i Mellemtiden at

have foretaget nogen Reise til Udlandet, anseet det

tvivlsomt, om der ei burde været indlost Pas for det

omhandlede Fartoi ved dets Afreise fra Island, hvorfor

De til Ministeriets Af'gjbrelse har henstillet, hvad der

i saadanne Tilfælde bor folges som Regel.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke herved

tjen s ti. at melde, at man efter Omstændighederne har

fritaget tidtmeldte Skib Anna Helene for at Ibse Pas

for den foretagne Reise fra Island i afvigte Efteraar,

samt at det for Fremtiden i lignende Tilfælde maa
ansees rettest, at et i Danmark lost Pas til Islands

J3eseiling med et Skib, der agtes benyttet enten alene til
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Fisken under Landets Kyster eller tillige til Varetrans- 1859.

porter dersteds, og som desaarsag ikke vender hjem det
få' jfefø

Aar, det er udgaaet, bor, medens Skibet er stationeret

ved Island, afgives til midlertidig Opbevaring til vedkom-

mende Underovrighed der i Landet, af hvilken der i

ethvert Aars Regnskab for oppebaarne Læsteafgifter,

som indsendes tilJustitsministeriet, maatte afgives For-

klaring om, at Passet beroer hos ham, samt at Passet,

n aar Skibet retournerer til Hjemstedet, paa Anfordring

bor tilbageleveres Skibets Forer, efter forinden at være

meddeelt behorig Paategning om Skibets Udklarering

fra Island, hvorom der iovrigt i det paagjældende Aars

Regnskab for berorte Læsteafgifter bor meddeles For-

klaring. >
•

'^V'^^§SÉ^Sll^^̂
Hvilket herved tjenstl. meddeles Ur. Stiftamtm.

til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende. — Justitsministeriet den 26. Februar

1859 \

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 26, Febr.

over Island, ang. Betingelser for Salg af Reykjavik

Byes Jorder. Khavn den 26. Februar 1859. —
Original i Stiftamts-A rchivet i Island. Isl. Copieb. (_ 1858 og)

1859, Nr. 136.

I et med Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse af

18. Novbr. f. A. hertil indkommet Andragende har By-

fogden i Reykjavik, Cancelliraad Finsen, paa dertil af

Borgerrepræsentationen given Anledning, anholdt om

Tilladelse for Reykjavik Commune til i næstkommende

Foraar ved offentlig Auktion paa Stiftamtets nærmere

Approbation at lade de paa Byens ostlige Side be-

liggende Græsmarker Skalholtskotstun og Stoblakots-

tnn bortsælge i saadanne Parceller, som efter nærmere

Overveielse maatte findes af passende Storrelse, til de

') Skrivelse af s. D. fra Justitsministeriet til Amtmændene af

samme Indhold. Brevb. sst. Nr. 133 134,
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1850. Iloistbydende, imod en Byens Kasse tilfaldende aarlig

'^JFebr^ Afgift, der ansættes i Alen efter Capitelstaxtens Middel-

pris, og saaledes, at det gjores Kjoberne til Pligt, naar

i Fremtiden de solgte Parceller eller endeel af samme

maatte behoves til Byggeplads for Byen, da at afstaae

den dertil fornodne Grund .imod et passende Afslag i

Afgiften, til hvilken Betingelse lir. Stiftamtm. derhos

har foreslaaet det Vilkaar endnu tilfoiet, at der ved

Auktionsconditionerne blev betinget Byen Forkjobsret

ved Salg af de afhændede Parceller, blandt Andet fordi

det ikke kunde være Byen ligegyldigt, hvo der blev

Eier af dem eller hvorledes Eiendomsretten blev be-

nyttet.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende

tjenstl. meddele, at Ministeriet vel ikke vil have Noget

imod denne saaledes i Forslag bragte Afhændelse af

de omhandlede Græsmarker, om hvis Hensigtsmæssighed

samtlige Autoriteter have været enige, dog at det tillige

i Conditionerne bestemmes, at det ommeldte Afslag

i Afgiften vil være at bestemme af tvende af Retten

udmeldte uvillige Mænd, men at man dog inaa hen-

stille til Hr. Stiftamtmandens og Communalbestyrelsens

noiere Overveielse, om det ikke vilde være gavnligere

for Byen, istedetfor at iværksætte en saa betinget Af-

hændelse af de omhandlede Jorder, der nodvendigviis

i hoi Grad vil trykke deres Salgsværdi, at afhænde

dem til fuldkommen og uindskrænket Eiendom, men

saa ved Siden heraf at undtage fra Salget og udlægge

til Byggegrund et saa stort Stykke, som kan antages

for tilstrækkeligt, selv om Byen i Tiden betydeligt skulde

udvide sig.

Om hvad der i saa Henseende maatte blive be-

stemt, forventer man i sin Tid at modtage Hr. Stift-

amtmandens Indberetning. — Justitsministeriet den

26. Februar 1859.
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden i 1859.

Vester-Amtet, Melsted, angaaende Betingelserne for

Fremmedes Bosættelse i Island. Khavn den 26.

Februar 1859. Isl. Copieb. (1 858 og) 1859, Nr. 137.

— Islandsk: Ti'oindi um stj6vnarmalefni Islands I, 248—252.

Da den i Deres Skrivelse af 4. Mai f. A. om-

meldte franske Forretningsforer L. Bouriaud nu har

tilkjobt sig et Grundstykke paa Ilandelstedet Grundar-

fjord i Snæfellsnæs Syssel, og da der er Grund til at

antage, at det er Franskmændenes Hensigt at oprette

et Fisketilvirknings-Etablissement paa dette Grund-

stykke, har Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af 8. Novbr.

sidsti., de el s rettet det Sporgsmaal til Ministeriet,

om det efter de gjældende Love kan være tilladeligt,

at deri med franske Skibe under Islands Kyster fangede

Fisk bringes i Land for at tilvirkes paa Franskmænde-

nes der tilhor-ende Grunde, og derpaa udfores derfra i

franske Skibe, eller om det er nodvendigt, for at en

saadan Tilvirkning og UdforseJ af Fisken kan finde

Sted, at de Skibe, hvormed den fanges, ere blevne

nationaliserede, og at deraf er erlagt Tilkjobsafgift, d e e 1 s

udbedt Dem Ministeriets Resolution med Hensyn til

adskillige af Sysselmand Thorsteinson i Snæfellsnæs

Syssel opkastede Sporgsmaal, der staae i Forbindelse

med denne Sag, og hvis Besvarelse kunde tjene saavel

Dem som de i Deres Embedsdistrikt ansatte Embeds-

mænd til Efterretning, nemlig:

1. Om hvorledes den i For. 17. Novbr. 1786 §6
og 7 omhandlede Borger* og Troskabseed kan mod-

tages, naar den Fremmede hverken forstaaer Dansk

eller Islandsk, og der heller ikke paa Stedet kan til-

veiebringes nogen Tolk i den Fremmedes Sprog.

2. Om der, for at Borgerskab kan meddeles en

Fremmed, bor affordres ham

:

a. Legitimation for, at han. er uberygtet eller i

• Besiddelse af den borgerlige Ære.
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1859. b. Daabsattest, eller

26. Pebr. c . om det er tilstrækkeligt, at han legitimerer

sig ved et lovligt Reisepas, samt

d. om de Dokumenter, han producerer, bor være

forsynede med vedkommende danske Consuls eller Ge-

sandts Attest, saavel om Dokumenternes Ægthed, som

om, at de angaae Producenten.

3. a. Om det til Borgerskabs Meddelelse til en

Fremmed er tilstrækkeligt, at han erklærer at have

taget eller ville tage fast Ophold i Landet, eller om

det bor fordres, at han enten selv eller ved Fuldmægtig

allerede skal have nedsat sig og holde Dug og Disk,

eller være etableret.

b. Om det kan fordres, at han skal præstere Be-

viis for at være i Besiddelse af de nodvendige Midler

til at drive Fiskeri i det Store,

4. Om det kan tillades islandske Borgere, der

ere Eiere af fremmede Skibe, interimistisk at drive

Fiskeri med disse Skibe fra Island, imod Deponering

af en passende Sum i Forhold til Tilkjobsafgiften, samt

mod Forpligtelse til at lade Skibet inden en vis Frist

anlobe et dansk Toldsted for at nationaliseres og for-

synes med et dansk Maalebrev.

5. a. Om man er berettiget til at afvise et Skib,

der ankommer til en islandsk Havn for der at oplægge

sin Fangst, naar det hverken er forsynet med islandsk

Pas til Fiskeri, efter Plak. 7. Marts 1787, eller med

Sopas efter Loven 15. April 1854.

b. Om fremmede Skibe, der ere forsynede med

islandsk Sopas efter Lov 15. April 1854, ere beret-

tigede ikke blot til Kystfart paa Island, men ogsaa til

at drive Fiskeri -under Island, og til at oplægge sin

Fangst, samt om slige Skibe i benægtende Fald bor

behandles efter For. 13. Juni 1787 Cap. 1.

c. Om der ikke, foruden det i Sportel-Reglem.

10. Septbr. 1830 § 62 bestemte Gebyr af 12 Sk. pr.

Commercelæst for Paateguing af de alene til Fiskeri
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udrustede Skibes Papirer, endvidere bor, paar * samme 1859.

Skib derefter loser islandsk Sopas efter Lov 15. April 26. Febr.

1854, for at udfore Ladning fra Island, erlægges Kla-
m*~~^~*m^

reringsgebyr ifolge sidstnævnte Lovs § 8 og Sportel-

Reglementets § 62.

Foranlediget heraf skulde man, næst at bemærke,

at det af Hr. Amtm. opkastede Sporgsmaal formentlig

tilstrækkelig tydeligt er blevet besvaret ved Justits-

ministeriets Skrivelse til Dem af 27. Juli f. A., hvoraf

en Gjenpart vedlægges, da man maa antage, at De

ikke har modtaget Originalen, med Hensyn til de af

Sysselmand Thorsteinson opkastede Sporgsmaal ikke

undlade til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende tjen sti. at melde:

ad 1. Den hensigtsmæssigste Maade, hvorpaa

Eden i det omhandlede Tilfælde kan modtages, vil for-

mentlig være, at Sysselmanden anskaffer sig Blan-

quetter til Eden, affattede i det franske eller engelske

Sprog, hvilke derefter maatte udfyldes og underskrives

af den Paagjældende.

ad 2 a— d. Med Hensyn til personlige Betingelser

for Borgerskabs Meddelelse vil der ikke være at af-

fordre Fremmede andre Legitimationer, end der affordres

Indlændinge, men forsaavidt slige Beviisligheder kræves,

er det en Selvfolge, at de bor være bekræftede af N

vedkommende danske Consul eller en anden god, paa-

lidelig Mand.

ad 3 a. Det kan vel ikke fordres, for at Borger-

skab kan meddeles en Fremmed, at han allerede skal

have nedsat sig i Landet, men der maa dog fore-

ligge saadanne Omstændigheder, der kunne antages at

tilkjendegive den Vedkommendes animus commorandi

og Tilknytning til Landet; cfr. Anordn. 17. Novbr. 178l>

§ 7: »for at nedsætte sig »>

.

ad 3 b. Dette Sporgsmaal maa besvares be-

nægtende.

ad 4. Dette Sporgsmaal er afgjort ved Justits-
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1859- ministeriets Skrivelse af 9. Mai 1857, jevnf. Plak. 23.

^^Y^T 0ktbr - 1816.

ad 5 a. Det er ikke Ministeriet bekjendt, at der,

saaledes som Sysselmand Thorstensen synes at forud-

sætte, udstedes særlige Sopas til Fiskeri paa Island.

Derimod folger det af Loven 15. April 1854 § 4, at

det ikke kan tilstedes noget Skib at udlosse eller ind-

tage nogensomhelst Ladning paa Island, uden at have

lost islandsk Sopas.

b. Dette Sporgsmaal er besvaret ved Justitsmini-

steriets foranforte Skrivelse af 27. Juli s. A.

c. Næst at henvise til den under dette Nummer
Litr. a gjorte Bemærkning, hvorefter der altsaa ikke

kan være Sporgsmaal om Udstedelsen af to forskjellige

Sopas for det samme Skib, tilfoies, at naar Ladning

indtages i Island af et Skib, der alene var bestemt til

at drive Fiskeri, vil selvfølgelig det fulde Gebyr være

at svare efter Loven af 15. April 1854 §8, eller, for-

saavidt et mindre Gebyr efter Reglement 10. Septbr.

1830 § 62 maatte være erlagt, Differensen mellem

samme og det i Handelsloven bestemte Gebyr. — Ju-

stitsministeriet den 26. Februar 1859.

26. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Vester-Amtet, Melsted, ang. Afgiften af Isafjords
.

, Syssel Khavn den 26. Februar 1859. - føl. Co-

pieb. (1858 og) 1859, Nr. 124.

Paa Justitsministeriets derom allerund, nedlagte

Forestilling bar det under 28. f. M. allern. behaget

H. M. Kongen at udnævne Cand. jur. Stephan Bjarnar-

son til Sysselmand i Isafjords Syssel i det Dem be-

troede Amt, saaledes, at ham af dette Syssels Ind-

tægter overdrages Skatten og Gjaftolden i Forpagtning,

imod Erlæggelsen af den ved allerh. Resolution af 26.

Septbr. 1838 bestemte aarlige Forpagtnings-Afgift af

60 Rd., og at han iovrigt forpligtes til at administrere
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Sysselets Kongetiende, imod derfor at nyde *k Admi- 1859.

nistrationstøn, hvorhos det tillige er paalagt ham, at
2^~Febr~

tage Bopæl paa Isafjords Handelsted, samt at under-

kaste sig enhver Forandring, som i hans Embedstid

maatte findes nodvendig, saavel med Hensyn til Em-
beds -Indtægternes Regulering, som i Henseende til

Embedsforretningerne eller Grændserne for Embedets

Distrikt.

Ved at meddele Hr. Amtm. Ovenstaaende, skulde

man, næst at bemærke, at Sysselmand Bjarnarson herfra

direkte er underrettet om sin Udnævnelse, tjenstl. an-

mode Dem om, behgl. at ville foranledige, at han stiller

en antagelig Caution for de ham betroede Oppebor-

seler, og kan derefter hosfolgende for ham udfærdigede

Bestalling udleveres til ham, imod Erlæggelsen af et

Gebyr af 14 Rd. 48 Sk., for hvilke De paa sædvanlig

Maade vil have at aflægge Rigtighed, samt imod at

han foreviser Dem det ham meddelte Testimonium pu-

blicum. Det bliver derhos at paasee, at saavel Cau-

tionen som Bestallingen thinglæses, hvorom Indberetning

i sin Tid forventes hertil indsendt. — 'Justitsministeriet

den 26. Februar 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 26. Febr.

over Island, angaaende Forslag om en ny Udgave

af Jonsbok. Khavn den 26. Februar 1859. —
IsL Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 121.

Ved i hoslagte Afskrifter at fremsende deels et

hertil indkommet Andragende, hvori Cand. juris Bene-

dikt Sveinsson og Althingsmand, Archivar Jon Sigurbs-

son anholde om en offentlig Understøttelse af 1000 Rd.

aarlig i 3 Aar, for kritisk at gjennemgaa Haandskrift-

erne og de andre forhaanden værende Kilder til Jons-

bogen, og derefter at udarbeide en kritisk og saavidt

mulig authentisk Text af denne Lovbog, der kunde

XVII. B. 27
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1859. være skikket til Udgivelse i Trykken, deels en af det

^"""p^T juridiske Fakultet over samme afgiven Erklæring, skulde

man tjenstl. anmode Hr, Stiftamtm. om, behageligen at

indhente og derefter hertil indsende Betænkning over

Sagen fra den islandske Landsoverret. — Justitsmini-

steriet den 26. Februar 1859 1
.

1. Marts. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel og flere

Syssel er, samt Byen Reykjavik i Sonder-Amtet,

fra Medio Mai 1859 til samme Tid 1860. Islands

Stiftamtshns og Bispecontoiret (Reykjavik) den 1.

Marts 1859. — Publiceret i Rångarvalla samt i Gull-

bringa og Kjosar Syssel 1859. — Islandsk: Original-Aftryk

fra Stiftsbogtrykkeriet i Reykjavik, 2 Blade i 4 t(\ Jevnf.

Sig. Hansen: uUm verolagsskrar a Islandi arin 1856 til 1860"

i tt
Skyrslur nm landshagi å Islandi" II, 406-429. pj6H\L

XI, 70-71.

V e r o 1 a g s s k r a , sem gildir i Borgarfjaroar, Kjosar

og Gullbnngu, Årness, Rångarvalla. Vestman naeyja

syslum samt Ueykjavikur bæ, fra mioju Mai manafcar

185ff til sama tima 1860.

er \>h hundvao

Ri'kismynt. å landsvi'su. er [>å 1 al«

rdi sk. ni. sk. sk.

Nr. 1*
. . , . . 37 14 37 14 293

/4

2 . . . . 3 53 21 30
*

17

— - » 3 . . . . . . 5 38 32 36 25a
/4

4: • t t • . . 3 98 23 72 19

75 • 33 36 26 Va

62 29 16

54 o

') s. D. ere Breve af samme Indhold afgaaede til Amtmand
Melsted i Vest-Amtet og Conferentsraad Thorsteinson, som
»tidligere specielt har beskjæftiget sig (Dem) med Jons-

bogens Revision«. Brevb. sst. Nr. 122-123.
2
) Rubrikkerne ere fuldMænd igen an forte i Capitelstaxt en for

Borgarfjords o. fl. Sysseler af 28, februar 1857 (ovenf.

S. 32—35).
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er [m hundraft

RfkiBmyht. å landsvi'su. er|>å 1 al.

ni. sk. rd. sk- sk.

A. Nr. 8 . . . . . 17 62 17 62 14

— 9 . . . . 11 72 15 64 12'/.

B. Nr. 10 . . . 24 '/, 30 60 24 Va

- 11 . . . . . H| 20 y4 25 30 20 «/4

— 12 . . . 25 7* 31 54 25V<

187a 23 12 18Va

C. Nr. 14 . .
» » »

- 15 . . . 23 14 36 UV«
— 16 , . 427. »

— 17 . . . 7 13 12 10'/2

— 18 . . . 88 »>

— 19. . . 53 • »

— 20 . . 48 » 1

36 » B ti

IX Nr. 22 . . 95 23 90 19
* — 23 . . , , , 4 49 '

27 6 2P/3

. 7 * 24 42 lØ'/a

- 25 , . . ... 4 11 24 66 19 3
4

87 23 42 18 3A
E. Nr. 27 . . . 44 21 84 17V2

— 28 . .
,

1 55 23 57 18 fi

/«

— 29 . . . . , 1 45 22 3 l7.'/a

— 30 . . . ... 1 33 20 14 16

48 22 »)
1 7 V«

... 4 48 27 1 21 1

33 . . . ... 8 63 21 90 1772

34 . . . . . 2 73 22 . 8 17*/a

— 35 . t ... 1 81 22 12 17Va

— 36 , . 3 77 22 78 18 74

— 37 . . . 6 15 n 12

G. Nr. 38 . . . ... 4 40 » 11 »>

, 1 43 » >» M

- 40 . . . 2 83 n 1 H

27 N

- 42 . . 83 1

43 . . 1 7 *

MeoalverE) a hverju hundrafoi og hverri alin

fyrtoldum Iandaurum verour:

27*
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1859. er [)å hdr. er [>å

1 Marts. ^ landsvfsu. 1 alin.
' i

• • •

rd. sk. sk.

26 27 21

27 63 22

13 72 11

24 68 19»/4

21 88 17 Va

21 82 17V»

Eptir A. eba i frfbu

— B. — i ullu, smjori og

— C. — i t6voru af ullu .

— D. — i flski

— E. — i lfsi ......
— F. — i skinnavoru . . .

En me&alverb allra landaura,, samantalic og skipt

raeb 6, synir a&al-mebalvero allra mebalverba

[hdr.] 22 Rd. 67 Sk. [og alin] 18 Sk.

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur

:

Eptir A: hver kyr snemmbær a vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardogum;

Hka 6 saubir ^revetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, a hausti;

eins aburbarhestur, 5 til 12 vetra, 1 fardogum

;

en hryssa, å sama aldri, 90 ålnir, eba hdr.,

svo IVb verbs hennar er a vib hundrab.

Eptir B. gjora 12 fjorbungar af ullu, smjori eba tolg,

hundrab.

— C. — 60 por eingirnissokka, eba 180 por sj6-

vetlinga, hun drab.

— D. — 6 vættir af serhverri fiskitegund, Jmr

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hundrab.

— F. — 4 fjorbungar nautskinns, liundrab;

eins 6 fjorbiingar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjorbiingar saubskinns

og 12 fjorbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn/

Islands stiptamtshusi og skrifstofu biskups 1. Marts

1859.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.
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Capitelstaxt for Oster- og Vester-Skaptafells 1859.

Sysseler i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1859 til

samme Tid 1860. Islands Stiftamtslius og Bispe-

contoiret (Reykjavik) den 1. Marts 1859. —
Islandsk: Original- Altryk fra Stiftsbogtrykkeriet i Reykja-

vik, 2 Blade i 4t0
. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verolagsskrår å

Islandi arin 1856 til 1860" i „Skyrslur um landshagi å Islandi"

II, 406-429. I>j6b61f. XI, 70—71.

Verolagsskrå, sem gildir fyrir Austur- og Vestur-

Skaptafells syslur, fra mioju Mai manaoar 1859 til sama

tima 1860.
er få hundrao

Rikismynt. å landsvi'su. er bål al.

»

• • • • •

A. Nr. 1«

— 2

— 3

. — 4

— 5

— 6

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15 i

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20 ..... .

— 21

D. Nr. 22

— 23

rd. sk. rd. sk. sk.

25 89 25 89 203
/i

3 82 23 12 18 !

/>

4 45 26 78 21 ya

3 41 27 40 22

2 50 30 24 24

3 , 33 26 72 21 y2

2 45 n l) n

16 - 1 16 1 13

12 11 16 14 13

» 23 28 72 23

1) 19 l

/< 24 6 19'/4

1 20 ys 25 60 20 y2

i) 17 '/a 21 84 i7y2

b » » »

1 i) i

w » II i

6 11 24 9

» »)

i » »> »»

. 40 y. )> l)

• 30 B » i)

i * » II n

4 20 25 24 20

') Rubrikkerne ere fnldstændigen anforte i Capitelstaxten for

Skaptafells-Sysselerne af 23. Februar 1857 (ovenfor S.

35-38).
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1859. • er [>a hundrab

I. Marts. Ri'kismynt. å landsvi'su. er [>å 1 al.

J3. Nr. 24

— 25 .... .

— 26 . .

E, Nr. 27 . .

— 28 . ,

— 29 . ,

— 30 . .

F. Nr. 31

— 32 .

— 33 .

— 34 :

— 35 .

~ 36 .

— 37.

• • • •

• • •

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

ril. sk. rd. sk. sk.

n » ') » i)

ii 1) »

3 82 23 12

1) » » ))

1 64
%

25 v 20

1
12* 16 84 13 '/a

1 12 16 84 13 Va

4 39 17 60 14

2 90 17 60 14

2 63 15 90 123
/*

2 5 H 16 40 13

1 19 14 36 llVa

2 . 92 17' 72
N

14

» 5'/2
§

13 72 II

a
Cl 60 ii»/

H*/ n

n ») » 1) »

2 91 »> v>

<80 » • w

83 l

/i »>

94 n )>

Mebalverb å hv.erju hundrabi og hverri alin i

fyrtoldum landaurum verbur:
er [)a hdr. er [)å

4 landsvi'su. 1 alin.

Ri'kismynt. rd. sk. sk.

Eptir A. 24 5 19 V*

— B. — i ullu, smjori og tolg . 25 7 20

— C. — i to-voru af ullu . . . 11 24 9

— D. 24 18 19 «/4

— E.
lu*— i lysi 19 56 15%

— F. 16 20 13

En mebalverb allra landaura, samantalib og skipt

meb 6, synir abal -mebalverb allra mebalverba
[hdr.] 20 Rd. 6 Sk. [og alin] 16 Sk.

f>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr snemmbær a vib hundrab;

eins 6 tor, lobnar og lembdar, i fardogum;
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lifca 6 sauoir [n'evetrir og eldri, • 1859.

eoa 8 sauoir tvævetrir, T^TTT
' 1. Mart

eoa 12 veturgamlir,

eoa 8 ter geldar, å hausti;

eins abur&arhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum

;

en hryssaj a saina aldri, 90 alnir, eba B
/4 hdr.,

svo 1V3 veros hennar er a vib hundrab.

Eptir B< gjora 12 fjoroungar af uliu, smjori eoa tolg,

hundrab.

— C. — 60 por .eingirnissokka, eba 180 por sjé-

vetlinga, hundrab.

— D, — 6 vættir af serliverri fiskitegund, t>ar

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna,' eba 120 pottar lysis, hundrab.

— F. — .4 fjorbungar nautskinns, hundrab;

eins 6 fjorbungar af kyr- hross- og

sel-skinni; en 8 Ijorbungar sauoskinns

og 12 ijoroiingar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshusi og skrifstofa biskups 1. Marts

1859.W:-'f%^
J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai Marts.

1859 til samme Tid 1860. StykkesMm den

7. Mcirts 1859. — Anføres som publiceret i Dala og

Isafjords Sysseler, men ikke i andre af Amtets Jurisdiktioner.

— Islandsk: Original -Gjenpart, trykt som Schema og ved

Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal, 2 Blade i 4to
.

Jevnf. Sig. Hansen : tt
Um yer&iagSBkrår" i uSkyrslur um lands-

hagi å Islandi" II, 406-429. tøoMlf XI, 70-71.

Verolags-skra, sem gildir fyrir Myra og Ilnappadals,

Snæfellsness, Dala, Bardastrandar, Isaf'jardar og Stranda

sysjur, i Islands vestur-amti, fra mibju Mai manaoar

1859 til jafnlengdar 1860.

j Original-Aftrykket har ved KykfeHi 1S56.
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1859
'

V
"telZir

Um Bfki8m^ & landfivfsu. fraraf 1 al.
7. Marts.

tegundii. rd. 8k . rd . sk
*
k

A. Nr. 1
1

36 74 36 74 29 V*— 2 4 76 28 72
— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21 .

). Nr 22 .

— 23 .

— 24 .

— 25 .

— 26 .

!. Nr. 27 .

— 28

— 29 .

— 30 .

\ Nr. 31 .

— 32 .

— 33 .

— 34 .

— 35 .

— 36 .

— 37 .

• • «

23
6 o7 l

/2 39 57 31 3
/

4 94 39 80 32
3 61 !

/a 43 66 35
4 65

'/2 37 44 30
3 20 V* » » »

19 22 y2 19 22 y2 15 V
14 92 ya 19 91 « 16

» 23 ya 29
#

36 23/:
» 19 23 72 19

24 30 U 24
» 19 23 72 19
» 38 W » M

18 11 24 9
») 87 » <( »

n 7 13 12 ioya

» 73 n

l 52 » o
i)

» 47 1)

i) 36 ya »

•

«

3 11 il/
81 ya 23 9 18'/ 2

4 57 27 54 22
A

4 28 y2 25 75 20'/2

3 71 22 42 18
3 83 »/s

- 23 21 is y.
1 16 17 48 14
A

1 45 '/a 22 10 173
/4

1 43 21 69 17'/,

1 26 y2 19 13>/2 16%
5 50 22 8 173A
4 60 y2 27 75 22 y4

3 81 23 6 is y2

2 7i y8 21 92
2 7 24 84 20
3 90 23 60 19

6 15 1 12

Rubrikkerne ere fuldstændige« anfBrte i Capitelstaxte. for
Vester-Amtet den 14. Pebr. 1857 Covenf. S. 86-29).
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Voru oi»- aura Rflusmynt. hdr. a lan&svisu. baral'l alt

tegundir. id. sk. rd. sk. sk.

G. Nr. 38 ... . 4 47* » B

— 39 ... .
i) 62 u i)

— 40 ... . 2 80 »

— 41 ... . . . 1 14 n »

- 42 ... .
i) 81 7* »

— 43. . . . 1 5272
•

)>

1859.

7., Marts.

Mefealverb a hverju hundrabi og hverri alin i

l'yrtoldum landaurum verbur:

Eptir A, e&a . 33.15 26V«

- B, - i ullu, smjori og tolg . . 26.69 21V2

- c, -
. 1218 93/4

— D, -•
. 24.40 19Vs

- E, -
. 20.11 16

- F, -
. 22.60 18

En mebalverb allra landaura, saman talife og skipt

111 eb 6, synir hofubmebal verfe allra mefealverba

[hdr.] 23 Bd. 19 Sk. [og alin] I8V2 Sk.

[>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: 1 luindr. 1 kyr, snemmbær, i fardogum.

— — 6 ær, loSnar og lembdar, 1 far-

* dftgum.
§— — 6 saubir l>revetra og eldri, å

.
.

hansti.

— — 8 saubir tvævetra a hausti.

— — 12 saubir veturgarn lir a hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

— — 1 pulshestur, 6 til 12 vetra, i

fardogum.

— 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, i fardogum.

Eptir Litr. B: 1 hundr. 12 fj<Srfeungar af ullu, smjori

eba t6lg.

— C: --60 por eingirnissokka, 180 por

sjovetlinga.

— D: — 6 vættir af sorhverri J>ar til—

nefndri ilskitegund,
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1850. Eptir Litr. E: 1 liundr. 1 tunna, eoa 120 pottar lysis.

•Tldai-tT — ^' — ^ S^tiångar at' nautskinni.

— — 6 — af kyr-, hross- og

selskinni.

— — 8 — sauoskinni.

— — 12 — ærskinni.

— — 240 laiubskinn.

. Skrifstof'u vestur-amtsins i Stykkisholmi
, tøahn

7. Marts 1859.

P. Melsted. Årni Boovarsson,

const.

is. Mans. Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1859 til

samme Tid 1860. Fridriksgafa don 15. Marte 1859.

— Amts-Skrivelse af s. D. om denne Capitelstaxt er publiceret

i Thingo Syssel 1859. — Islandsk: OriginaUGjenpart trykt

som Schema paa el Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen

udfyldt med de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
t(
Um ver&-

lagsskiar a Islaudi arm 1856 til 1860" i „Skyrslur um lands-

hagi a Islandi" II, 406-429. Norori Vil, 33-34.

V er bl agsskra, sein gildir i llimavatiis syslu og

i Skagafjarfcar syslu fra inibju Mai iriånabar 1859 til

jal'nleugdar 1860.

rikismynt. hundrab. alin.

rå. sk. rd. sk. sk.

Ni. P 44 23 44 23- 35 Va

- 2 tfard. 18591 4 31 25 90 21

5 76 34 72 • 28

— 4« • • •
• 4 22 S 33 84 27

— 5 5hN< . . . 3 8 37 » 29 Va

3 90 31 48 25

2 51 25 30 20

19 35 19 35 lS'/a

15 12 20 10 16

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxlen tor

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 3. April 1857 (ovenf,

S. 59-61).
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n'kismynt. . hundrab. alin'i

tå. sk. rd. sk. sk.

M.. IA
10 '. . . . 9 - • U O/f

,44 oU » 24
I 1
II ... »

rt jy /a £4 OO i i k l

19 72

1 o
• • . W O4 Wn oU OU

1 olo . . . , . * lo oo 4o IH

(

\

NT..Nr. 1 A14 . ^ . » • • W 1) »>

lo . . . • . * o/

»

Åi) 1 o14 /IQ4b 10

lu ... i /Ib {2 7 yd (> 72

. • * y i i
1

1

y

lo . . . • • . *
CAI '

Oli '/ OU

19 . . .
røo

1

1

O/l
-i4 9

>i0 ... . . • *
A .»44 4o 42

21 ... » . • 11

or? i /

al jz
O 'i34 do 27 72

JD.
TVT..
JNr. . . . . . 4 OD O^5ÆO O 4

/i4
w k 1

21

»O . . . . . . 4 O/i 40 21
-) A24 ... . . . 1 10 OR

1
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Q CIIy i Jco OO 19
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oo ryo Ib

Nr. 27 ... 1
. . . 1 o lo

1 * fe12

28 ... 1
. . . 1 4y 03 18

29 . . . • • . 1
o/; 00 lo 72

30 ... • . . 1 37 AV) 7i) Ib Va

r Nr. 31 . . . ... A A44 o 1
/il sn 17 7a

32 ... . . . 4
kil 1

•34
1
2 5£o lo 21

33 ... » « . 3 54 o 1 oO 17

• fe 434 . . . ... Æ A O48 H lb

-fe r*35 . . .
1

. . . 1 00 ly 4o
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36 . . . ... 3 2« 18

37 . . . ... " o lo

(j. Nr. 38 . . . . . . 3 ryo oo 04 IS

39 ... » • . • » n n »1

40 ... ... 2 65 32 12 25

2

41 . . . ... % 76 38 » 30'; 2

42 . . . . • • • 86 | p 17

43 . . ; . . i 41 27 Va

1859.

15. Marts.

Me5alveri) a hverju hundradi og hverri al i 11 1

nefndujp laudauruni ver&ur:

Eptir A, qU i fribu 30.23 24

— 13, - i ullu, åmjdri og tolg . . 26.84 21%
— C, - i tovoru af ullu 20. 5 16

1
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1859. Eptir D, eba i fiski . 24.71 20

i^arte. - E, - i lysi 19.73V* 16

— F, r i skinnavdru 20.85 16V«

En mebalverb allra laudaura, samantalin og skipt

meb 6, syna me o al ver b allra mebalverba

[hdr.] 23 Rd. 73 Sk. [og aliu] 19 Sk.

Fribriksgåfu dag 15. Marts 1859.
e

I umbobi Herra Biskupsius

Havstein. Daniel Halldorsson.

15 Marts. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe Sysseler

i Norclor-Amtot, fra Medio Mai 1859 til samme

Tid 1860. Friariisgéfa den 15. Marts 1859. —
Amts-Skrivelse af s. D. ang. denne Capitelstaxt er publiceret

i Thingo" Syssel 1859. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt

som Schema paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen

udfyldt med de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
t(
Um

verblagsskrar a Island! arin 1856 til 1860" i
tt
Skyrslur um

landshagi å Islandi" II, 406-429. Norbri VII, 33-34.

Verblagsskra, sem gildir i Eyj afj årbar syslu og

j l>i'ngeyjar syslu, fra mi&ju Mai mauabar 1859 til jafn-

lengdar 1860.

rikismynt. hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. I
1

. . . ... 40 77 40 77 327*

2 (Tard. 1859) 4 67 28 18 22 xh

3 . . 6 'øm 36 3 29

4 . . . ... 4 66 37 48 30

5 . . . ... 3 45 41 60

6 . . . . . . 4 58 36 80 29 y«

, , 2 60 26 ?4 21

60 22 60 18

9 . . . ... 18 46 24 oi 4

/» 19 l

/2

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 3. April 1857 (ovenf.

S. 59-61).
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- 11

- 12

- 13

sTr. 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

• t

Ri'kismynt. Hundrab. Alin.

rd. sk. ril. sk. sk.

25 31 24 25

» 20 25 i) 20

* 24 ya 30 60 24 '/a

19 23 72 19

» R « 1

22 13 72 11

» 26 »/> .8 27 6Va

lOVa 13 12 10 Va

» 66 13 72 11

81 12 63 10

n 36 45 36

H 26 32 48 26

4 32 26 » 21

4 .8 24 48 197a

4 2 24 12 197a

3 69 J

/2 22 33 18

3 39 20 42 16 72

1 16 17 48 14

1 35 7a 20 52 7a 167a

1 32 20 » 16

1 22 18 42 15

5 11 20 44 16Va

4 9 24 54 197a

3 14 18 84 15

. 2 8 73 16 68 137a

. 1 57 19 12 157«

. 4 19 25 18 20

7 17 48 14

89 23 54 19

• • 43 17 88 147a

27 39 36 31 7a

s 51 '/a 25 72 20'/2

90 « »> 18

. 1 52 7a » 2973

1859.

15. Marts.

— 24

— 25 .....
— 26 ; . . . .

E. Nr. 27

— 28

— 29 .....
— 30

F.'Nr. 31

— 32

— 33

-34
— 85

— 36 .....
— 37 .....

G. Nr. 38

— 89

— 40 .....
— 41 .....
— 42

— 43

Mebalverb å hverju hvmdrabi og hverri alin i

nefndum landaurum verbur:

EptivA, cba i fribil 32.69 V« 26

— B, - i ullu, smjori og tolg . . 27.63 22

— C, - i tiivoru af ullu 19.83 16
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1858. Eptir D, - i fiski "... 23.46 19

- e
> - n^ • • •

• m
-r F, - i skinnavoru 20.33 WH

En mebalverb allra landaura, samantalin og skipt

meb G, syna mebalvero allra mebalverba
[hdr.] 23 Rd. 83 Sk. [og alin] 19 Sk.

Fribriksgafu 15. dag Martsman. 1859.

1 umbobi Herra Biskupsins

Havstein. Daniel Halldorsson.

ir> Mans. Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1859 til

samme Tid 1860. Friflriksgåfa den 15. Marts

1859. — Amts-Skrivelse af s. D. ang. denne Capitelstaxt

anfttrcs som publiceret i Thingo Syssel 1859. — Islandsk:

Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halvark i Folio,

og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal. Jevnf.

Sig. Hansen: MUm verblagsskrar a Islandi 1850 til 1860" i

„Skyrslur um landshagi å islandi" II, 406-429. Norbri VII,

Verblagsskra, sem gildir i Norbur-Mula syslu

og i Subur-Mula syslu, fra mibju Mai inanabar 1859

til jafnlengdar 1860.

nkismynt. hund rab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

A. Nr. 30 75 30 75 24 Vv

2(ffard. 1859) 5 2 30 12
•

24

, , . 5 89 35 54 287.

. . , 4 68 37 64 30

5 ... 3 32 40 » 32

6 ... 4 50 36 16 29

7 . . . . . . 3 20 »/• 32 13 25 »/fl

8 . . • . . .22 36 22 36 18

9 . . . . . . 18 71 V> 24 95 '/a 20

') Rubrikkerne ere fuldstændige!) anførte i Capitelstaxt.cn for

Hunavatns og Skagåfjorde Sysseler 8. April 1857 (ovenf.

S. 59-61).

i
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nkifimynt. lmndrao.

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

F. Nr. 34

— 35

— 30

— 37

G Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

• « • « •

• • i

• • •

• • • *

• •* t • •

• - t i

•
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alin.

•d. sk. rd

.

sk. sk.

\) 25 tø 31 S4 25'
-2

W 20 V» 25 GO 20 Va

25 31 24 25

n 19 23 72 19

• 1 »

20 12 , 48 10

39 >/a 12 33 10

8 10 8

81 16 84 18Va

22 18 42 15

48 60 D 48

39 '/a 49 36 397'i

75% 28 69 23

83 29 18 • 23 '/a

77 28 78 23

92 23 72 19

46Va 20 87 167a

4 15 60 12 Va

44 21 84 17 l
/a

29 19 51 157a

19 17 93 14Va

40 21 64 17'/a

20 j/i . 25 27 20

iya
' 18 9 14 j/a

2 2 16 16 13

31 15 90 13

4 29 25 78 20 Va

» 6 15 » 12

3 91 23 66 19

n n i)

3 48 42 33 !/a

i« »> • »

1 i) » 1 19

1 32 » n 25 '/a

1859.

15. Marts

Me&alverfo a hverju huhdra&i og hverri alin i

Qefndum laiidaurum ver&ur:

Eptir A,

- B,

- C,

efca i fri&u 32.197* 26

— i ullu, smjori og tolg . . 28.12 227*

— i tovøru af ullu 25.62 20V*
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S^fcteT EP tir D
> - { fiski 26.26V. 21

— E, — i tysi 18.72 15

— F, — i skinnavoru 19.68 16

En meoalvero allra landaura, samantalin og skipt

meo 6, syna meoalvero allra meoalveroa
[hdr.] 25 Rd. 11 Va Sk. [og alin].20 Sk.

Frioriksgafu 15. dag Martsmån. 1859.
r

I umbooi Herra biskupsins

Havstein. Daniel Halld6rsson.

8. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden

i Island, ang. Gaarden Bessastads Reparation og

eventuelle Salg. Khavn clen 8. April 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 227.

Med behagel. Skrivelse af 23. Decembr. f. A. har

Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. til Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet fremsendt et Andragende fra

Bygselhaverinden af den Reykjavik lærde Skole tilhorende

Jord Bessastaoir, Enkemadame fngibjorg Thomsen, om,
*

at der maatte blive foretaget en Hovedreparation paa

Tag og Vinduer af Gaardens Hovedbygning, samt til-

lige en af vedkommende Repstyrere foretaget Syns-

forretning over Bygningen og sammes Mangler, hvori

tillige indeholdes et summarisk Overslag over de med

Reparationen eventuelt forbundne Omkostninger.

Forinden imidlertid Videre foretages i denne An-

ledning, skulde man, næst at bemærke, at, da Afgiften

er opfort som en Indtægt for Skolekassen, vil Afgjo-

reisen af denne Sag henhore under Justitsministeriets

Ressort, tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

om, behgl. at ville erhverve og hertil indsende yder-

ligere Oplysninger og et mere detailleret Overslag over

de med oftnævnte Reparation forbundne Omkostninger.

lovrigt onsker man ved samme Leilighed at mod-

tage Deres Yttringer, om der ikke maatte være An-
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ledning til, i al Fald ved den nuværende Bygselhaver- 1859.

indes Fratrædelse, at forsoge Bygningen bortsolgt ved ^^XpriT"
offentlig Auktion. — Justitsministeriet den 8. April

1859.

Kongelig Resolution angaaende Andragende 13 April,

om Seydisfjord som Handeisted. Frederiksborg

Slot den 13. April 1859. — Isl. FbrestilL og Resol.

Prot. (1858 og) 1859, Nr. 8. — Med denne Resolution folger

Althingets Petition 21. Juli 1857 paa Islandsk med dansk

Oversættelse.

I Justitsministeriets (Simony) Forestilling til Kongen 5.

April 1859 bemærkes Fblgende: Det sidst forsamlede Althing

har, i Anledning af et til samme indgivet Andragende, med 18

Stemmer mod 2 vedtaget en allerund. Petition om, at Seydis-

fjord i Norder-Mula Syssel maatte blive bestemt til Hoved-

handeisted i Osteramtet, istedetfor Eskefjord.

Til Stotte for dette Andragende havde Althinget anfort

flere Grunde, saasom:

at Regjeringen selv tidligere, i Motiverne til Udkast til

Lov om Skibsfart og Handel paa Island, der blev forelagt

den i Aaret 1851 afholdte extraordinaire Forsamling i Reykja-

vik, har nævnt Seydisfjord som det hensigtsmæssigste Sted

til at blive Hovedhandelsted i Osteramtet, hvilken Mening til—

traadtes af den nævnte Forsamling, ligesom ogsaa af den

danske Rigsdag, indtil der i Loven af 15. April 1854 blev

gjort en pludselig Forandring heri og Eskefjord valgt istedetfor

Seydisfjord, uden at Althinget derom blev hort;

at de fleste af Thingets Medlemmer vare af den Forme-

ning, at der var nogen Forskjel imellem Seydisfjord og Eske-

fjord, idet Indseilingen til det forste Sted var baade kortere

og mindre udsat for Fare end til det sidstnævnte;

at Veien fra Oplandet — det paa Faar rigeste Opland i

Landet — er endeel kortere, jævnere og mindre gjennem-

strBmmet af Floder

;

at der paa Seydisfjord haves en bekvem, tilstrækkelig og

sikker Byggeplads, hvorimod Grunden paa Eskefjord neppe

tillader Opfdrelscn af flere Bygninger end de, der nu allerede •

findes der, da Erfaringen har viist, at disse Bygninger ingen-

lunde staae paa en for Vandflod og Fjeldskred sikker Plads;

XVII. li 28
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,

i

1859. og at Seydisfjord i de faa Aar, siden denne Havn blev au-
'

13. April, toriseret som Handelsted, er tiltaget snameget, at den allerede
j

— nu er forud for' Eskefjord, skjondt denne Plads er et langt
1

ældre Handelsted end hin.

Ministeriet bemærker, at den Forandring i Handelsloven,

hvorpaa Althinget saaledes andrager, i "Virkeligheden kun

gaaer ud paa, at Seydisfjord maa istedctfor Eskefjord blive
p

bestemt som den Havn paa Osteriandet, der skalbeseiles
f

af Fremmede, forend de kunne anlobe andre autoriserede

, Handelsteder. En saadan Forandring, der selvfølgelig ikke .

vil kunne foretages uden ved Lov, hvortil Udkast maa fore-
\

lægges Rigsdagen, vil imidlertid neppe være af nogen stor

praktisk Betydning, da begge de omhandlede Havne, som om-

trent ere lige gode, ligge i en kort Afstand fra hinanden, saa
|

at det ikke frembyder nogen synderlig Ulempe for dem, som

maatte onske at beseile Seydisfjord, forst at anlobe Eskefjord. I

og har overhovedet hidtil ikke været af nogensomhelst In-

teresse, idet, saavidt vides, intet af disse Steder siden Han-

delens Frigivelse har været beseilet af Fremmede, i al Fald
\j$

med Undtagelse af 1 eller 2 norske Skippere. De Grunde,
,

som ere anførte for Forandringen, forekomme Ministeriet heller

ikke at være afgjorende, især naar hensees til, at den af Al-

thingsmanden for Nordermule Syssel fremførte Paastand om
Seydisfjords Fortrin fremfor Eskefjord er bleven bestemt mod-

sagt af den kongel. Commissarius, som tidligere i en lang

Række af Aar har væset ansat som Sysselmand i bemeldte

Syssel, idet han derimod har erklæret Eskefjord før nok saa

godt- skikket til Hovedhandelsted. Paa Afstemningens Resultat

kan man næppe heller lægge særdeles Vægt i en Sag af saa

aldeles lokal Natur, som denne, da Althingsmændene, efter

deres egne Yttringer, som ubekjendte med Stedforholdene,

have maattet gaae efter den Skildring, som deraf var givet af

Sysselets Repræsentant, og i det Hele taget maa det ansees

lidet onskeligt, at bevirke Forandring i en saa ny Lov, som

den heromhandlede, førend Erfaringen har godtgjort, at saa-

dant er nodvendigt eller idetmindste hensigtsmæssigt.

Det forholder sig vel saaledes, som i Andragendet be-

mærket, at det i Motiverne ' til det af Regjeringen i Aaret

1851 Althinget forelagte Udkast til Lov, indeholdende nogle

Bestemmelser om den islandske Handel og Skibsfart, er udtalt,

at Seydisfjord rimeligviis vilde blive det; vigtigste Handelsted

i Mule-Sy sselerne , men det var tillige udtrykkelig bemærket
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som en Mangel ved dette Sted, at der hverken hav des 1859.
O v rig hed eller Læge der. Paa den Tid var der endnu \% April,

ikke Tale om at tage nogen end el i g Bestemmelse om, hvilket -

Sted der skulde vælges som Anløbssted for Fremmede i Mule-

Sysselerne, men man ansaa det nødvendigt, forinden at ind-

hente Erklæring desangaaende fra vedkommende Autoriteter i

Island, ligesom ogsaa med Hensyn til, hvorvidt det, naar

|
Seydisfjord blev bestemt til Anløbssted for Fremmede, maatte

l kunne paalægges Sysselmanden i Nordermule Syssel og ved-

. kommende Distriktslæge at tage Bopæl sammesteds. Amt-
' mandens Erklæring gik nu vel ud paa, at Seydisfjord vilde

være at foretrække for Eskefjord, endskjøndt det indrommedes,

I at Havnen ved det sidstnævnte Sted er tryg og Stedet nok

I saa let at anløbe, men ligesom den nuværende Sysselmand

I ikke vilde kunne tilpligtes at bosætte sig paa Seydisfjord,

j hvortil han heller ikke er villig, saaledes blev det ogsaa op-

\

lyst, at han der vilde være saa uheldigt situeret for Sysselets

j
Beboere, at det ikke burde paalægges ham at tage Ophold

3 sammesteds, og det Samme gjælder i en ikke mindre Grad

om Distriktslægen. Paa samme Tid indkom der til Ministeriet

en Petition fra nogle Indbyggele i Søndermule Syssel om, at

Eskefjord maatte blive bestemt som Anlobssted for fremmede

Skibe, og, da der i Rigsdagen, for hvilken Handelssagen

imidlertid var bleven indbragt, blev lagt særdeles Vægt paa,

at der paa Anløbsstederne havdes Politiøvrighed og Læge, var

dette Grunden til, at den i Handelssagen nedsatte Commission

foreslog, at Eskefjord, hvor Sysselmanden i SbHdermule Syssel

er bosat, og som iøvrigt antages i alle Henseender omtrent

ligesaavel skikket til Anløbssted som Seydisfjord, maatte i

Loven blive optaget som en saadan Anløbshavn for Mule-

Sysselerne. Vel er Distriktslægen heller ikke bosat paa dette

Sted, men da der alt existerede en Qvarantainecommission

sammesteds, hvoraf Lægen er Medlem, antog man, at den i

Loven af 15. April 1854 § 2 omhandlede Undersøgelse vilde

kunne foretages af denne, saaledes, at Lægen i fornødent Fald

kunde tilkaldes.

Ligesom der efter det Anførte, ifølge Ministeriets Mening,

overhovedet ikke turde være tilstrækkelig Grund til at tage

Althingets Petition tilfølge, saaledes holder Ministeriet og6aa

for, at Forholdene i Nord- og Ost-Amtet nu ere saaledes, at

der i ethvert Fald ikke kunde være SpØrgsmaal om for

Tiden at gjennemføre den omhandlede Foranstaltning. Som

28*
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1859. ovenfor bemærket vilde den nemlig medfore Nødvendigheden
-*^v

' af, at der paa Seydisfjord blev ansat en egen Politiovrighed $

I. April. men Ansættelsen af en saadan vilde selvfølgelig medfore en

Udgift, der iftflge Plak. af 24. Novbr. 1856 vilde være at ud-

rede af vedkommende Amts Repartitionsfond. Denne er imid-

lertid, navnlig paa Grund af Faareskabssygdommen, allerede

stærkt bebyrdet og vil i den nærmeste Fremtid rimeligviis

blive det endnu mere, saa at det turde have ikke liden Be-

tænkelighed at paafdre den endnu sttfrre Byrder. Dette Mo-
ment har formentlig en saadan Vægt, at hvis det var blevet

fremhævet under Sagens Forhandling i Althinget, vilde det

upaatvivielig have afholdt Thingets Medlemmer fra at stemme

for det indgivne Andragende.

I Henhold til det Anforte indstilles:

»at det i den Bekjendtgjorelse, der vil blive, at

udfærdige til Althinget angaaende Resultaterne af

de under dets Mode i 1857 afgivne allerund. Be-

tænkninger og ovrige indgivne Andragender, allern.

maa blive Thinget tilkjendegivet, at der, af de oven-

for udviklede Grunde, ikke er fundet Anledning

til allerede nu at foretage den i indbemeldte An-

dragende omhandlede Forandring i den for saa kort

Tid siden udkomne Lov af 15. April 1854, og det

saa meget mindre, som det, hvis samme blev iværk-

sat, vilde blive nodvendigt, at der blev ansat en

særegen Politiembedsmand paa Seydisfjord, men det

ansees utilraadeligt under de nuværende Forhold at

paafore vedkommende Amtsrepartitionsfond, hvoraf

Udgiften til den nævnte Embedsmands Lonning, i

Medhold af Plak. 24. Novbr. 1856, vil være at ud-

rede, en saadan Byrde«.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

13. April 1859.

is. April. Justitsministeriets Skrivelse til Marinemini-

steriet, ang. Sendelse af et Krigsskib til Island.
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Khavn den 18. April 1859 1
. — Isl. Copieb. (i 858 og) 1859.

1859, Nr. 238. - Islandsk: Tioindi ura stj6rnarmålefni Is- 18- April,

lands I, 252-254.
——

—

Ved at meddele Ministeriet, at, forsaavidt ikke

uforudsete Omstændigheder maatte lægge Hindringer

iveien derfor, vil et Krigsskib i Aar blive afsendt til

Island i Begyndelsen af Mai Maaned, og at det efter

de disponible Pengemidler antages, at Togtet vil kunne

vare til Slutningen af August Maaned, har Marine-

ministeriet i behagel. Skrivelse af 28. Februar sidsti.

udbedet sig Justitsministeriets Yttringer meddelte om,

hvorledes det onsker, at Chefen for bemeldte Krigsskib
I a

skal instrueres i Henseende til Beskyttelsen af Fiskeriet

under Island.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. melde, at

ihvorvel det, som velbemeldte Ministerium bekjendt,

hidtil har været forudsat, at 4 Miil fra Land er den

Afstand, indenfor hvilken det ifolge de ældre islandske

Anordninger er forbudt Fremmede at drive Fiskeri

under Island, har Ministeriet dog, da det er antaget,

at det vilde stemme mest med det almindelige Begreb

om Territorialhoihed, naar Grændsen drages paa den

Maade, som er foreskreven i den i Gjenpart vedlagte

allerh. Resol. af 22. Februar 1812, ofr. Canc. Skriv.

16. Decbr. 1845, nemlig til en sædvanlig Somils Af-

stand fra den yderste O eller Holm fra Landet, som

ikke overskylles af Soen, troet at burde indskrænke

sig til at forlange denne Grændse overholdt, hvoraf

det- da tillige er en SelvfOlge, at de fremmede Fisker-

skibe ere udelukkede fra at gaae ind i Landets Fjorde

og Bugter, for der at drive Fiskeri, og har man ved

Skrivelse af Dags Dato, hvoraf Gjenpart vedlægges,

anmodet Udenrigsministeriet om at foranledige, at de

fremmede Fiskere gjennem vedkommende Regjeringer

gives fornodent Paalæg i Overeensstemmelse hermed,

') Instrux 30. April 1859.
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1859. samt at det derhos tilkjendegives dem, at de ved at

rT^T^T overskride den nævnte Grændse udsætte dem for at
18. April.

blive behandlede efter de gjældende Anordninger, navn-

ligen For. 13. Juni 1787.

Hvad dernæst angaaer den Fremgangsmaade, der

vil være at anvende, naar Overtrædelse maatte blive

begaaet fra de fremmede Fiskeres Side, da henviser

For. 13. Juni 1787 § 4 vel til Opbringeise og Confiska-

tion i saadant Tilfælde, men ligesom disse Bestemmelser

ikke hidtil strengt ere overholdte, saaledes formenes

det rettest, at vedkommende Skibschef forelobigen ind-

skrænker sig til at afvise de fremmede Fiskere, der

findes paa Steder, hvor det, i Henhold til det For-

anforte, er dem forbudt at fiske, og forst naar de,

efterat være afviste, atter indfinde sig, anholder dem,

og derefter confererer med Stiftamtmanden over Island

eller vedkommende Amtmand, forinden endelig Be-

stemmelse tages i Overeensstemmelse med Anordning-

erne. Idet man nu tjenstl. anmoder Marineministeriet

om, behgl. at ville instruere Chefen for det Krigsskib,

der vil blive opsendt til Island, i Overeensstemmelse

med det Foranforte, undlader man ikke slutteligen at

tilfoie, at Opsynet især er af Vigtighed for Vestanitet,

hvorfor man maatte anbefale, at Skibet snarest muligt

begiver sig dertil. — Justitsministeriet den 18. April

1859 K
• »

-

-

is. April. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. Fremmedes Fiskerier ved Islands

s. D. er afgaaet Circulaire til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, hvorved dem tilsendes en Gjenpart af

denne Skrivelse til Marineministeriet, for at de deraf kunde

see, »at der i Aar vil afgaa et Krigsskib til Island, til

Beskyttelse for Landets Fiskerier, samt hvorledes Justits-

ministeriet har forment, at vedkommende Skibschef bor i

denne Henseende instrueres*. Is}. Copieb. sst. Nr. 239.
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Kyster. Khavn den 18. April 1859. Efter Con- 1859.

cepten, ikke indfort i lsl. Copiebog. — Islandsk: Tfoindi ,8
-
April,

um stjornarmålefni Islands I, 254 -257.

Ved at meddele Justitsministeriet, at den kongel.

Generalconsul i Leitli blandt Andet har begjært sig

underrettet om, i hvilken Afstand fra Laud Fiskeri i

de islandske Farvande er tilladt fremmede Staters

Undersaatter, har Udenrigsministeriet i behgl. Skrivelse

af 10. f. M. udbedt sig Justitsministeriets Yttringer

om, hvorvidt den i allerh. Resol. af 22. Februar 1812,

der er communiceret samtlige Overøvrigheder i Dan-

mark ved Gane. Giro. af 25. s. M., indeholdte Be-

stemmelse, ifolge hvilken den kgl. Territorial- i loiheds

Grændse ud i Soen regnes indtil en sædvanlig Somils

Afstand fra den yderste O eller Holm fra Landet, er

bleven bragt i Anvendelse ved Fastsættelsen af de

Grændser, indenfor hvilke det formenes fremmede Sta-

ters Undersaatter at drive Fiskeri i de islandske Far-

vande.

Da denne Sag staaer i noieste Forbindelse med

den i velbemeldte Ministeriums Skrivelse af 18. f. M.

omhandlede, forsaavidt Udenrigsministeriet deri har

begjært sig meddeelt en Fremstilling af de Lovbestem-

melser eller administrative Anordninger, der have Be-

skyttelsen af de islandske Fiskerier til Gjenstand, og

som man i Henhold til den i Skrivelse herfra af 22.

Febr. sidsti. derom fremsatte Begjæring i Særdeleshed

kunde onske indskjærpede Mandskabet paa de frem-

mede, navnlig franske og engelske, Fiskerskibe, der

drive Fiskeri i oftnævnte Farvande, skulde man tillade

sig under Eet *t besvare disse tvende Skrivelser og i

saa Henseende yttre Følgende:

Fra umindelige Tider og indtil den islandske Handel
t

i Aaret 1786 blev frigiven for alle danske Undersaatter,

betragtedes Fiskerierne omkring Island som tilhorende

den danske Regjering, og naar Handelen undertiden i

r
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1859. visse Perioder blev forpagtet til private Mænd, eller

18. April. Cornpagnier, blev ogsaa Rettigheden til Fiskeriet over-

draget di^se.

De ældste Lovbud angaaende Udstrækningen af

Fiskeretten under Island øre: Privilegium af 16. Decbr.

1631 og Bevilling af 16. April 1636, hvorved det til-

lodes det islandske Handels-Corapagui at optage som

Priser engelske Hvalfangere, som lode sig finde inden

4 Uger tilsoes, og andre Nationers Skibe inden 6 Miil

nær Land. — Plakat om den islandske og færoeske

Handels Forvaltning > i et Compagni af 13. Mai 1682

§ 2 forbyder Alle, saavei Indenlandske som Fremmede

udenfor Compagniet, at drive Fiskeri ved Island nær-

mere end paa 4 Miles Afstand fra Landet, under For-

brydelse af Skib og Gods samt corporlig Straf for

Personerne, og disse Bestemmelser ere gjentagne i flere

senere Handels-Oktroyer, see t. Ex. Oktroy 13, Juli

1742 §§ 6 og 7 og 15. August 1763 §§ 14 og 15,

ligesom det ogsaa i Forordn. 1. April 1776 § 2 er

strængelig forbudt saavei Fremmede som Indenlandske,

der ikke dertil have erhvervet særdeles Tilladelse, at

bruge Doggeri og Fiskeri rundt omkring Landets Ky-

ster, uden at dog Afstanden her nærmere er angivet.

Efter at de islandske Fiskerier tilligemed Handelen

vare ved Plak. 18. August 1786 blevne frigivne for

alle danske Undersaatter, blev det ved For. 13. Juni

1787 aldeles forbudt alle fremmede Nationers Skibe,

undtagen alene i Nødsfald, at gaa ind i Landets Fjorde,

Bugter og Havne, under Straf at blive anholdte og

contiskerede, ligesom det under samme Straf blev for-

budt alle Fremmede »at bruge Doggeri eller Fiskeri

under Landet» (cfr. Frdgs. §§ 2 og 4). Derimod

er der ikke i denne Forordning fastsat nogen bestemt

Grændse, til hvilken Søterritoriet skal ansees udstrakt.

I Forordn. 11. Septbr. 1816, hvorved der blev ind-

rømmet fremmede Nationers Undersaatter Tilladelse til

under visse nærmere foreskrevne Betingelser at drive



Hau<Jel paa Island, omtales Fiskerierne aldeles ikke,

og dette er keller ikke Tilfældet i den nye Lov om

Handel og Skibsfart paa Island af 15. April 1854.

Hvad dernæst angaaer Sporgsmaalet om, hvor-

ledes de omhandlede Bestemmelser i den tid-

ligere og senere Tid er e blevne anvendte, da

kan dér næppe antages, at nogen fast Regel i saa

Henseende har været fulgt. Saaledes forudsættes 3

Mile som Grændsen i den Instruction, der meddeltes

Capitain Bille, da han i Aaret 1774 udsendtes med en

Fregat, for at bortjage fremmede Fiskere fra Island,

men ifolge den efter hans Hjemkomst afgivne Rapport

vilde de fremmede Fiskere ei respectere denne Be-

stemmelse om 3 Miles Afstand, men ansaae sig ikkun

forpligtede til ei at lobe ind i Fjorde og Bugter. Den

i fornævnte allerh. Resol. af 22. Februar 1812 udtalte

almindelige Grundsætning om Udstrækningen af So-

territorial- Hoihedens Grændser har ikke heller været

bragt i Anvendelse med Hensyn til de islandske Fi-

skerier, hvorimod der i de Instructioner, der endog i

de senere Aar ere blevne meddelte Cheferne for de

Krigsskibe, der Tid efter anden ere afgaaede paa

Krydstog under Island, er forudsat, at 4 Miil endnu

er den Afstand fra Kysten, indenfor hvilken det er

forbudt Fremmede at drive Fiskeri under Landet, hvor-

hos det dog er tilkjendegivet, at dette Forbud ikke

vilde være at overholde i dets fulde Strenghed,

Da det imidlertid maa ansees onskeligt, at en fast

og ufravigelig Bestemmelse i saa Henseende gjores

gjældende, og da det i Henhold til den mellem Rente-

kammeret og Departementet for de udenlandske Sager

i sin Tid derom forte Correspondence, jfr. Sidstnævntes

Skrivelse af 11. Decbr. 1833, maa antages, at det

vilde stemme mest med det almindelige Begreb om
Territorial-Hoihed, naar Grændsen drages paa den i

allerh. Resol. af 22. Februar 1812, cfr. Canc. Skriv.

16. Decbr. 1845, foreskrevne Maade, nemlig til en
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1859. sædvanlig Som i il s Afstand fra den yderste

18 April
^ eller Holm fra Landet, som ikke overskyl-

les af Soen, skulde man tjeustl. anmode velbenieldte

Ministerium om, behgl. at ville foranledige, at de frem-

mede Fiskere igjennein vedkommende Regjeringer gives

Paalæg om at respectere denne Grændse, hvoraf det

da tillige er en Selvfolge, at de ere udeluk-
kede fra at gaae ind i Landets Fjorde og

Bugter, for der at drive Fiskeri, samt at det

derhos tilkjendegives dem, at de ved at overskride be-

meldte Grændse udsætte dem for at blive behandlede

i Overeeusstemmelse med de kgl. Anordninger, navnlig

Forordn, af 13. Juni 1787.

Slutteligen tilfoies, at man under D. D. har an-

modet Marineministeriet at instruere Chefen for det

Krigsskib, der i Aar skal opsendes til Island, i Over-

eensstemmelse hermed. — Justitsministeriet den IS. x

April 1859.

20. April. Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang.

Anerkj endelse af en Vice-Consul for Sverige og

Norge. Khavn den 20. April 1859. — Original i

Stiftamts-A rchivet i Island.

Frederik den Syvende &c. V. s. B. Da Kjobmand

Eduard Siemsen i Reykjavik er bleven udnævnt til

Viceconsul for Sverrig og Norge dersteds, saa give Vi

dig herved tilkjende, at Vi bemeldte Viceconsul i saa-

dant Embede ville have anerkjendt og antagen, og skal

han nyde alle de Friheder, Privilegier og Fortrin, som

efter den overalt indforte Brug saavel som Vore allerh.

Befalinger tilkomme fremmede Viceconsuler, hvorved i

Særdeleshed den kgl. Resol. af 25. April 1821, som

findes denne Vor allerh. Ordre vedlagt, sammenholdt

med Plak. af 25. Septbr. 1834, bliver at iagttage.

Derefter du dig allerund. haver at rette. — Givet

i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 20. April 1859. '
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Marineministeriets Instrux for øapitain-Lieiite- 1859.

nant Knudsen, som Cliof for Briggen „Ornen" paa^J^
et Togt til Island. Khavn den 30. April 1859.

—

Afskvift i Stiftamts-Archivet i Island. — Islandsk: Tftindi

stj6rnarmalefni Islands I, 670—692, Anm.

Briggen Ornen er iaar bestemt til Island, og lloved-

oiemedet med dens Udsendelse er at beskytte de is-

landske Fiskerier og at vaage over, at fremmede

Fiskerfartoier ikke overtræde de bestaaende Anord-

ninger om Fiskerierne under Island.

Fremmede, navnlig franske Fiskerskibe, have i de

senere Aar indfundet sig i betydelig Mængde paa Fisker-

bankerne ved Island og drevet Fiskeri tæt under Lan-

dets Kyster, til Odelæggelse for Indbyggernes Fiskerier,

der ere deres vigtigste Erhvervskilde. For at fore-

bygge disse Overtrædelser, ere vedkommende fremmede

Regjeringer anmodede om at foranstalte,, at der gives

de Skibe, der gaae paa Fiskeri under Island, Tilhold

om, ikke at drive Fiskeriet nærmere Landets Kyster,

end det ved den bestaaende Lovgivning er tilladt. En

saadan Bekjendtgj oreise kan imidlertid ikke antages at

ville have ster Betydning, naar den ikke sættes i For-

bindelse med Forholdsregler til Oiemedets Opnaaelse

fra dansk Side, og det er derfor at Ministeriet har

bestemt at udsende den Hr. Capitainlieutenanten under-

lagte Brig til Island.

De ældre Bestemmelser om Fiskerierne ved Island

forbyde vel Fremmede at fiske indenfor 4 Miil fra Land,

men da det vil være mere overeensstemmende med de

almindelige Begreber om Territorialhoiheden, at drage

Grændsen en sædvanlig Somiil fra den yderste O eller

Holm, som ikke overskylles af Soen, saa vilde Hr.

Capitainlieutenanten behage at indskrænke Dem til at

forlange denne Grændse overholdt, og er det da en

naturlig Folge deraf, at fremmede Fiskerskibe ere ude-
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1859. lukkede fra at gaae ind .i Landets Fjorde og Bugter

30, April, for at drive Fisken.

Det er i Overeensstemmelse hermed, at de frem-

mede Regjeringer ere anmodede om at bekjendtgjore

det Fornodne for Fiskerskibene, og har man tillige

anmodet om, at det maatte blive Fiskerskibene til—

kjendegivet, at de ved at overskride den nævnte Grændse

udsætte sig for at blive behandlede efter de gjældende

Anordninger, navnlig Forordn. 13. Juni 1787.

Hr. Capitainlieutenanten vil saaledes have efter
• •

bedste Evne at understotte Oens Øvrigheder i at haand-

hæve Orden blandt de fremmede Fiskerfartoier og selv

paasee, at den ovennævnte Grændse ikke overskrides.

Forsaavidt fremmede Orlogsskibe ere tilstede til Be-

skyttelse af deres resp. Nationers Skibe, sætter De

Dem i Forbindelse med vedkommende Skibschefer.

For Overtrædelsen af Forbudet mod Fiskeri af

» Fremmede fastsætter Forordn. 13. Juni 1787 § 4 Op-

bringeise og Confiscation af Skibet, men denne Be-

stemmelse vil ikke være at anvende i sin fulde Streng-

hed. De indskrænker Dem til forelobigeu at afvise de

fremmede Fiskere, der antræffes paa Steder, hvor det

i Henhold til det Foranforte er dem forbudt at tiske,

og forst naar det samme Skib, efterat være afviist,

atter overtræder Forbudet, bliver det at anholde, og

ville De derefter conferere med Stiftamtmanden over

Island eller vedkommende Amtmand, forinden endelig

Bestemmelse tages om, at behandle Skibet efter An-

ordningerne. Hvis noget fremmed Skib viser Opsæt-

sighed imod Deres Anordninger, eller gjor aabenbar

Modstand indenfor den Grændse, der, som ovenfor

nævnt, er vedtaget for Territoriet, bliver det ligeledes

at anholde, og ville De derefter conferere med Stift-

amtmanden eller vedkommende Amtmand om hvad der

videre vil være at foretage.

Da De til Opnaaelsen af det Oiemed, hvori Briggen

udsendes, skal virke i Forening med veclkonnnt'n<li>



Instnix paa et Togt til Island. 445

Ovrigheder paa Island, sætter De Dem i Forbindelse 1859.

navnlig med Stiftamtmanden, og forovrigt, forsaavidt 30. Apri

Leilighed dertil gives, med Amtmændene. De lader

Dem med Hensyn til de Forholdsregler, der ville være

at træffe, hvilke Steder De skal besoge osv., lede af

de Anviisninger, som navnlig Stiftamtmanden meddeler

Dem, uden at De imidlertid er ham underlagt.

Efter Justitsministeriets Meddelelse er Opsynet

med Fiskerierne især af Vigtighed for Vestamtet. De
ville derfor forst begive Dem derhen med Briggen, og

ville De ved den Leilighed anlobe Reykjavik, for at

sætte Dem i Forbindelse med Stiftamtmanden.

Da fremmede Skibe ogsaa under Gronlands Kyster

have gjort sig skyldige i Overtrædelse af de gjældende

Bestemmelser om Samkvemmet med Gronland, er det

anseet særdeles onskeligt, at O'rlogsflaget kunde blive

seet ved Gronland indtil Bredden af Disco, og onsker

Ministeriet, at Briggen Ornen kunde gjore en Tour op

til Davisstrædet i dette Oiemed. Da imidlertid, som

anfort, Briggens Hovedoiemed er, at beskytte de is-

landske Fiskerier, vil Touren til Davisstrædet, der an-

tages at kunne udfores med 4—6 Ugers Fraværelse fra

Island, kun være at foretage, forsaavidt den kan gjores

uden Afbræk for Hovedoiemedets Opnaaelse, og ville

Hr. Capitainlieutenanten behage herom at conferere

med Stiftamtmanden over Island, forinden De tager

nogen definitiv Bestemmelse om at besoge Davisstrædet.

Ministeriet er af den Formening, at Touren til

Gronland bedst lader sig udfore, naar De i sidste Ilalv-

deel af Juni Maaned afgaaer fra Island, hvorhen De
da vilde vende tilbage, men det overlades Dem i saa

Henseende at tage endelig Bestemmelse, naar De derom

har confereret med Stiftamtmanden.

Forovrigt er det en Selvfolge, at De paa bedste

Maade assisterer Autoriteterne saavel i Island som i

Gronland i saadanne Tilfælde, hvor Deres Hjælp an-
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1859. sees ntidvendig. — Marineministeriet den 30. April

30?^^ 18591 -

so. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Forberedelse til Reform af det

islandske Postvæsen. Khavn den 30. April 185!).

- Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 283. - Islandsk: Ti'o-

indi um stj6rnarmalefni Islands I, 257—259.

Det vil være Hr. Stiftamtm. bekjendt, at det i

Aaret 1855 afholdte Althing indgav et allerund. An-

dragende om, at der maatte blive udarbeidet og fore-

lagt Althinget Udkast til en Lov eller Regulativ om

en forandret Indretning af Postvæsenet i Island. Da
imidlertid Postvæsenet paa Island, saaledes som ogsaa

af Althinget var udtalt, maa knyttes til Postforbindel-

sen mellem Danmark og Island, maatte denne nbd-

vendigviis ordnes forend Bestemmelser kunne udarbejdes

ang. Forandring i Postvæsenet paa selve Island, lige-

som der ogsaa forst maatte tages en Bestemmelse om,

hvorvidt det islandske Postvæsen kunde vedblive at

henhore under Justitsministeriet, eller om samme ikke

mere hensigtsmæssigt burde henlægges under det al-

mindelige Postvæsen for hele Monarchiet.

Efter at disse Sporgsmaal nu ere afgjorte, idet

Postforbindelsen mellem Danmark og Island ved Op-

rettelsen af en regelmæssig Dampskibsfart forelobigen

er bleven ordnet, og Finantsministeriet i Skrivelse af

10. Oktbr. f. A. ikke har villet give sit Minde til, at

Ledelsen af det islandske Postvæsen blev over-draget

til Generalpostdirectoratet, da samme ikke kan antages

at være i Besiddelse af den dertil fornodne Lokal

-

kundskab, vil der saaledes ikke være Noget til Hinder

for, at der nu skrides til Udforeisen af den onskede

l

) En Afskrift af denne Instrux er med Justitsministeriets

Skrivelse af 9. Mai tilstillet Amtmændene i Island. Isl.

Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 323 - 325.
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Reform i det islandske Postvæsen. Til den Ende vil det 1859.

formentligen være nodvendigt, at en heel ny islandsk Postlov 30. April,

eller Reglement ang. Postvæsenet paa Island udarbeides,

idet nemlig Forholdene sammesteds ere saa forskjellige

fra de herværende, at det turde være ugjorligt at til- .

lempe Postloven af 11. Marts 1851 saaledes, at den

kunde komme til at passe til de islandske Forhold. —
De Bestemmelser, som blive at udarbeide angaaende

Postindretningen i selve Island, ere imidlertid af en

saa speciel og lokal Natur, at det ikke er anseet hen-

sigtsmæssigt at lade samme udarbeide i Ministeriet,

der efter den hidtil stedfundne Ordning saagodtsom •

Intet har havt at gjore med Detaillen af det derværende

Postvæsen, hvorimod samme har været overdraget deels

til Amtmændene, hver for sit Amt, deels til Stiftamt- »

manden og Landfogden i Reykjavik, hvortil kommer,

at det af de fra Amtmændene i sin Tid over denne

Sag indhentede Betænkninger sees, at der i flere væ-

sentlige Punkter finder Dissents Sted om, hvorledes

Postgangen og navnligen Postforbindelsen mellem Amt-

erne vil være at ordne, og det maa derfor ansees for
#

onskeligt, at der gives bemeldte Embedsmænd Leilighed

til at udvexle deres Anskuelser og diskutere de her-

benhorende Punkter. Dette antages bedst at kunne

skce paa den Maa de, at der i Reykjavik nedsættes en

Commission, bestaaende af samtlige Amtmænd, Land-

fogden og et af Althinget valgt Medlem til at tage

Sagen under Overveielse og udarbeide de fornbdne

Forslag. Da derhos Postgangen i Island, som for be-

rort, staaer i den noieste Forbindelse med og nodvendig

maa knyttes til Postforbindelsen mellem Danmark og

Island, vil Commissionen endvidere have at tage det

Sporgsmaal under Overveielse, hvorledes denne sidste

hensigtsmæssigst vil være at indrette, og derom at ind-

give Forslag. Det, maa imidlertid bemærkes, at medens

Postvæsenets Indretning paa Island er et reent lokalt

Anliggende, som saaledes ligger udenfor Rigsdagens
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1859. Omraade, kan det Samme ikke antages at gjælde med
30. April. Hensyn til Postforbindelsen mellem Danmark og Island,

og det maa derfor i formel Henseende ansees rettest,

at der udarbeides tvende særskilte Forslag, det ene om
*

Postindretningen paa selve Island, og det andet om

Postforbindelsen mellem Danmark og Island.

I Henseende hertil skulde jeg, ved at tilstille Hr.

Stiftamtmanden de paa hoslagte Designation opforte

Dokumenter og Aktstykker Sagen vedkommende, tjenstl.

anmode Dem om, saasnart Omstændighederne tillade

det, at ville sammentræde med Amtmændene i Vester-

amtet og i Nord- og Osteramtet, samt Landfogden og

det Medlem, som af Althinget maatte blive valgt, for

i Forening at tage den ommeldte Sag under Overveielse,

og som Formand at lede Forhandlingerne, samt foran-

stalte de fornodne Forslag udarbeidede, hvorhos jeg

ikke undlader at tilfoie, at de nævnte 3 Embedsmænd

under Dags Dato ere anmodede om at deeltage i Sagens

Forhandlinger, samt at give Mode til den Tid, som af

Dem, efter Overlæg med Deres Medcommitterede, nær-

mere maatte blive bestemt, og som, forsaavidt ikke
<

uforudsete Hindringer maatte mode, formentligen rettest

turde være at beramme til umiddelbart efter Althingets

Slutning i August Maaned næstkommende. Det tilfoies,

at den kgl. Commissarius vil blive tilskrevet om at

foranledige det Fornodne med Hensyn til Valget af det

Medlem, der vil være at udnævne af Althinget, dg om

Udfaldet at meddele Hr. Stiftamtm. Underretning. Til

at udfore de ved Commissionen forefaldende Skriver-

forretninger overlades det Hr. Stiftamtm. at antage en

Mand, som De anseer dertil skikket.

Idet Resultaterne af Commissionens Forhandlinger

i sin Tid ventes hertil indsendte, udbeder man sig de

hermed folgehde Dokumenter derved tillige remitterede.
tf— Justitsministeriet den 30. April 1859 ^

_

*} Under sammé Datum er Meddelelse om Nedsættelsen af

den her nævnte Commission tilstillet Stiftamtmanden og
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Justitsministeriets Skrivelse til det Yeterinaire I8f>9.

Simdhedsraad, ang. Faareskabs Sygdommen paa

Island og Foranstaltninger imod samme. Kliavn

den 30. April 1859. — Isi. Copieb. (1858 og) 1859,

Nr. 288.; $ ^^^^'^fr^ '

ffå^fé

Fra Amtmændene i Island har Ministeriet nylig

modtaget de hermed folgende Beretninger med tilhorende

Bilage, betræffende den der i Landet herskende Skab-

syge blandt Faarene. Ifolge disse Beretninger er Ve-

steramtet for Tiden erklæret aldeles frit for Sygdommen,

efter at Nedslagtning i sidste Efteraar har fundet Sted

af de syge Faar paa de 9 Gaarde i Myra Syssel, hvortil

Sygdommen alene var indskrænket. — Nordamtet skal

ligeledes, efter at en vidtgaaende Nedslagtning i forrige

Aars Sommer og Efteraar er blevet foretaget i de Di-

strikter i Hunavatns Syssel, hvor Sygdommen havde

viist sig, være ganske frit, med Undtagelse af Vatns-
nes i Hunavatns Syssel, hvor Sygdommen i den sidste

Tid atter skal være brudt ud paa nogle Gaarde (vide

Amtmand Havsteins Skrivelse af 13. Februar). — I

Sonderamtet synes Sygdommen ogsaa at være i Af-

tagende, skjondt den langtfra ikke der er udryddet,

hvilket blandt Andet fremgaaer af den blandt Akterne

værende Skrivelse fra Dr. Hjaltelin m. FL, hvor An-

tallet af de syge Faar i Sonderamtet er opgivet at

udgjore 200. Medens der nu fra Indbyggerne i Novbr.

ere indkomne mangfoldige Andragender, der alle gaae

ud paa, at Nedslagtningsprincipet maa' blive gjennem-

fort, hvis Sygdommen skulde bryde ud paany, og at

fraraade Opsendelse af Dyrlæger og Medicin, er der

to af Amtmændene, samt Landfogden i Island, med Ordre

til at indtræde i samme under Stiftamtmandens Forsæde.

Copieb. sst. Nr. 284 286. Ligeledes er under 6. Mai en

Communication herom tilmeldt den kgl. Commissarius ved

Altjunget, Amtmand Melsted. Copieb. sst. Nr. 288-305.

XVII. h. 29
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1859. derimod fra Dr. Hjaltelin, Adjunkt Fri&riksson og Dyr-

30. April, læge Finnbogason indkommet et Andragende om, at
m~~* m̂—" der til Forandring maa blive opsendte flere Dyrlæger,

for at undersoge og tage under Behandling saavel den

herskende Skabsyge , som andre
.

almindelige farlige

Sygdomme, der i de senere Aar skulle have viist sig

blandt Faarene i Island; at disse Læger bor forblive

i Island, indtil Sygdommen er standset; at de forst

bor besoge Sonderamtet, for der at gjore sig bekjendte

med Curens Resultater og de Erfaringer, som allerede

ere gjorte, men at de derefter bor begive dem til de

andre Amter, for der at undersoge Faarenes faktiske

Sundhedstilstand, da derom efter Andragernes Mening

ikke for Tiden haves nogle paalidelige eller paa sag-

kyndige Mænds Dom byggede Erfaringer. Da nu be-

meldte Andragende ogsaa indstændig er anbefalet af

Stiftamtmand Grev Trampe, er Ministeriet sindet fore-

lobig at opsende to Dyrlæger til Sonderamtet, og man

skulde derfor, under Forudsætning af, at det veteri-

v naire Sundhedsraad, efter at have gjort sig bekjendt

med Sagens Stilling, finder denne Foranstaltning an-

tagelig, tjenstl. anmode velbemeldte Sundhedsraad om,

at ville engagere to duelige Veterinairer til at overtage

det omhandlede Hverv, og maa Ministeriet onske, at

bemeldte Læger kunne gaae med det om 8 eller 10

Dage herfra afgaaende Dampskib, for at de kunne være

tilstede ved Faarenes Vaskning i Slutningen af næste

Maaned og Begyndelsen af Juni Maaned.

Med Hensyn til de Vilkaar, hvorpaa Lægerne ville

være at antage, tilfoies, at Betalingen formentligen ikke

bor overstige 100 Rd. maanedlig i det Hele for hver,

foruden fri Reise frem og tilbage og fri Befordring i

Island, hvorhos det maatte tilkjendegives dem, at de

maae vende tilbage, saasnart deres Nærværelse ikke

mere ansees nodvendig. — Men foruden disse to vete-

rinaire Læger, der antages at være yngre Mænd, maa

^Ministeriet finde det særdeles onskeligt, at man kunde
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formaa en erfaren veterinairkyndig Mand til at reise 1859.

til Island for at undersoge Tilstanden i det Hele. Er- 30. April,

faringen har nemlig allerede godtgjort, at de yngre
~--p'~v~'^-

veterinaire Læger, som have været sendte herfra til

Island, ikke have været istand til at forskaffe sig den

fornodne Autoritet hos Befolkningen og Landets Em-
bedsmænd, hvilket dog er af saa meget storre Vigtig-

hed, som der hersker de forskjelligste Meninger, der

endog ere udartede til alvorlige Partikampe i Island,

angaaende Sporgsmaalet saavel om Sygdommens Op-

rindelse, som om de Midler, der bor anvendes til dens

Undertrykkelse, hvorfor det, efter hvad der af Dr.

Hjaltelin og hans Parti er antaget, ikke blot gjælder

om en enkelt Sygdom, Faareskabet, men om en vis

Sygelighed hos Faarene i Island overhovedet, der for-

menes at være fremkaldt ved Vanrogt og slet Be-

handling.

Til en noiagtig UndersOgelse og rigtig Bedbmmelse

af disse Forhold vil der formentligen udfordres en

saadan Erfarenhed og Sagkundskab, at man maatte

onske, at dette Hverv blev overtaget af en med de

fornodne Kundskaber og Autoritet udrustet Mand, der

tillige kunde være istand til, med Raad og Daad at

veiléde Indbyggerne, samt til at paavise Midlerne til

Manglernes Afhjælpning og Ondets Forebyggelse i Frem-

tiden. I Hensyn hertil skulde jeg tjenstl. udbede

mig det veterinaire Sundhedsraads gode Medvirkning

til, at en saadan Mand, som efter Sammes Formening

maatte ansees skikket til at overtage dette Hverv,

saasoin en af Professorerne ved den veterinaire Hdi-

skole, vilde paatage sig at reise til Island med forste

eller næste Dampskibsleilighed (tidlig i Juni Maaned),

for at undersoge Tilstanden og anordne de Forholds-

regler, som maatte findes nodvendige eller hensigts-

mæssige, samt derefter indgive Beretning og Forslag

til Ministeriet, imod at Omkostningerne ved Opsendel-

sen blive afholdte af Ministeriet.
29*
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1859. Slutteligen undlader man ikke at tilfoie, at lige«?

Ttf^j^fi
80111 det cr en Selvfolge, at Ministeriet vil sorgc tor,

at Autoriteterne i Island yde den Mand, der maatte

reise derop i det nævnte Erinde, fornoden Understøt-

telse, saaledes har en herværende, med de islandske

Forhold og Befolkningen uoie fortrolig, paalidelig og

dygtig Mand, der nu reiser til Island, tilbudt at yde

sin Bistand til Udovelsen af det omhandlede Hverv.

Med Svaret, som efter Omstændighederne tor

imodesees det snareste skee kan, udbeder man sig Bi-

lagene tilbagesendte.

En hertil fra Dyrlæge Deertz i Garding indkom-

'

men Ansogning vedlægges. — Justitsministeriet den

30. April 1859.

4. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Finantsmini-

steriet, ang. Udvidelse af nogle Lovbud til Island.

Khavn den 4. Mai 1859. — [si, Copiebog (1858 og)

1859, Nr. 292.
'

\ Det vil være i Finansministeriets behgl. Erindring,

at Justitsministeriet, med Hensyn til, at Althinget, ved

at afgive Betænkning om, hvorvidt nogen af de i Bi-

enniet 1853 -1854 for Kongeriget udkomne almindelige

Love maatte egne sig til Udvidelse til Island, havde

anholdt om, at tvende for hele Monarchiet udgivne

almindelige Love, nemlig Thronfolgeloven af 31. Juli

1853 og Loven om Forandring i Montbenævnclsen af

10. Febr. 1854, maatte blive publicerede paa Islandsk,

og sidstnævnte Lov tillige særlig udvidet med nogle

mindre betydelige Modifikationer, under 18. Novembr.

1856 henvendte sig til velbemeldte Ministerium med

Foresporgsel om, hvorvidt samme maatte linde sig for-

anlediget til at foranstalte Loven af 10. Februar 1854

udvidet til Island med de af Althinget foreslaaede

Ændringer, idet man tilfoiede, al ligesom man, efter

det af Althinget udtalte Onske, var sindet at træffe
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de fornødne Fomnstaitmngei' til Thronfolgelovens Over- 1859.

sættelse paa Islandsk, saaledes vilde man ogsaa, for Mai.

det Tilfælde, at Finantsministeriet maatte linde sig

foranlediget til at foranstalte Loven af 10. Febr. 1854

udvidet til Island, paatage sig at besorge den nodven-

dige islandske Oversættelse af denne Lov.

Da Finantsministeriet imidlertid i dets Svarskri-

velse af 4. Decbr. s. A. underrettede Justitsministeriet

om, at det ikke ansaa sig berettiget til særligt at ud- •

vide en for Monarchiet given Lov til Island, men der-

imod henstillede, om Justitsministeriet ikke vilde for-

anledige, at denne Sag, der staaer i Forbindelse med

Sporgsmaal af mere almindelig Natur, blev bragt under

Forhandling i et Ministermode, ved hvilken Leilighed

da ogsaa Sporgsmaalet om Thronfolgelovens Oversæt-

telse paa Islandsk kunde bringes under Overveielse,

blev det ved allern. Bekjendtg. af 27. Mai 1857 til-

kjendegivet Althinget, at det, navnlig med Hensyn til,

at de omhandlede Love allerede forlængst inaatte an-

tages at være publicerede paa Island, ikke var fundet

fornødent at træffe videre Foranstaltning i bemeldte

Henseende, hvorfor Sagen, med Hensyn til det almin-

delige Sporgsmaal om, hvorledes der for Fremtiden vil

være at forholde med Hensyn til saadanne almindelige

Loves Anvendelse paa Island, af mig blev forebragt

i et Ministermode. Det blev vel her vedtaget, at der

af Justitsministeriet skulde indledes Correspondence

med Conseilspræsidenten 1
, der dengang tillige var Fi-

nantsminister, men da det maatte ventes, at Sporgs-

maalet paany maatte blive bragt paa Bane i det da

forestaaende Althingsmode, ansaa jeg det rettest, at

stille Sagen i Bero, indtil Althingsforhandlingerne herom

forelaa. Som Finantsministeriet nu af den i Extrakt-

Afskrift medfolgende Betænkning, angaaende Udvidelsen

af nogle i Aareno 1855 og 1856 udkomne almindelige

see Skriv. 17. April 1858.
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1859. Love, behageligen vil erfare, har det sidst afholdte

TTT*^~ Althine blandt Andet andraget paa, at Lov af 8. Marts
1. Mai. b

.

1856, hvorved det paalægges Hdiesteret at angive

Grundene for dens Domme, og Loven af 2. April 1855

om Indkaldelse af de gamle Rigsorter, maatte blive

udvidede til Island. • Idet jeg nu er sindet at foran-

stalte den sidstnævnte Lov oversat paa Islandsk og

derefter opsendt til Publikation i Island, skulde jeg,

da sidstnævnte af disse Love er emaneret gjeunem

Finantsministeriet, næst i Gjenpart at fremsende en

mellem Justitsministeriet og Generalprocureuren fort

Correspondence angaaende det ovennævnte Sporgsmaal

om de almindelige Loves Udgivelse for Island *, og idet

jeg tillader mig at henvise til den Udvikling af Sporgs-

maalet, som er givet i Justitsministeriets Skrivelse,

tjenstl. henstille til velbemeldte Ministerium, om, og

eventualiter under hvilken Form, samme maatte tinde

sig foranlediget til at foranstalte ovennævnte Lov bragt

i Anvendelse paa Island, for at den fornodne Besked

derefter kan blive meddeelt det i Aar sammentrædende

Althing.

Slutteligen tillader jeg mig at henlede Finans-

ministeriets Opmærksomhed paa den ligeledes i Afskrift

medrolgende Slutningsbemærkning i Althingets Betænk-

ning 2
, der nærmest har Hensyn til, at Finantsmini-

steriet i sin Tid ved Udvidelsen af Pensionsloven og

Loven af s. i)., angaaende Embedsmænds Forpligtelse

at sikkre deres Enker Overlevelsesrente, nægtede at

tage Hensyn til de at* Althinget i saa Henseende gjorte

Indstillinger. — Justitsministeriet den 4. Mai 1859.

6. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden

i Island, ang. Assurance af Stiftsbogtrykkeriet i
m
"

.. . —— , —
,

') Skriv. 23. Decbr. 1857.

a
) see Tftindi fra allangi Islendinga 1857, S. 353-354.
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Reykjavik. Khayn den G. Mai 1859. - Original i 1859.

Stiftamts-A rchivet i Island. Isl. Copiebog C 1858 og) 1859, ^^y^
Nr. 298.

I Henhold til Stiftsøvrighedens behagel. Skrivelse

af 2. Decbr. f. A. har Justitsministeriet foranlediget,

at der hos det Hamburger-Bremer Feuerversicherungs-

gesellschaft i Hamborg er bleven tegnet Assurance paa

det islandske Stiftsbogtrykkeries Bygninger og Inven-

tarier for et Aar, fra 1. April d. A. at regne, til et

Belob af Bmk. 18,400, imod en Præmie af 1 %, hvil-

ken Præmie, tilligemed de med Tegningen forbundne

Omkostninger c.
iU %, ialt til Belob Bmk. 230 eller

153 Rd. 32 Sk. R. M., er foreskudt af Generalconsul

Pontoppidan i Hamborg og foranstaltet udbetalt ham

af Finantshovedkassen her i Staden, som en Udgift

for Islands Jordebogskasse.

Ved nu at tilstille Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

den i denne Anledning udfærdigede Police til Opbe-

varing, skulde man, næst at bemærke, at det For-

nodne til Policens fremtidige aar lige For-

nyelse vil være at paasee af Stiftsbogtrykke-

riets Bestyrelse i Island, tjenstl. have Dem an-

modet om, at ville foranledige ovennævnte Belob, 153

Rd. 32 Sk., refunderet ved en lige Sums Indbetaling

af Stiftsbogtrykkeriets Midler i Islands Jordebogskasse,

hvor Belobet, ifolge herfra foiet Foranstaltning, vil

blive modtaget. — Justitsministeriet den 6. Mai 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til den kongol. 6. Mai.

Cominissarius ved Althinget, Amtmand Melsted,

ang. Udvidelse af nogle Lovbud tii Island. Khavn

don 6. Mai 1859. — Isl, Copieb. (1858 og) 1859,

Nr. 304.

Ved i Henhold til allerh. Resolution af 10. Novbr.

1843 hoslagt at tilstille I Ir. Anitm. som kgl. Cominis-

sarius ved Althinget Exemplarer af samtlige i Aarene
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1859. 1857 og 1858 for Danmark udkomne almindelige Love,

o. Mai. for at Althingets Betænkning kan blive indhentet om,
—

hvorvidt disse Love maatte egne sig til Udvidelse til

Island, undlader jeg ikke at yttre, at der formentligen

ikke kan være Sporgsmaal om Udvidelse af andre af

disse Love end:

1) Lov af 21. Januar 1857 om Straf for Dyr- i

' plageri; -'• ' }'-m

2) Lov af 4. Marts s. A. om Forandring i For-

ordn, om Daaben af 30. Mai 1828.

3) Lov af 30. Novembr. s. A., om Ophævelse af

Daabens Nodvendighed som Betingelse for Arveret.

4) Lov af s. D., ang. nærmere Bestemmelser med

Hensyn til Straf af Forbedringshus-Arbeide.

5) Lov af s. D., om Proklamata i Boer.

6) Lov af 29. Decembr. s. A., om Forandring i

Forordn. 21. Mai 1845.

7) Lov af s. D., om Qvindens Myndighed.

8) Lov af s. D., hvorved § 3 Nr. 10 i Forordn.

30. April 1824 om Præsters Embede med Hensyn til

Ægteskab forandres.

9) Lov af s. D., om Eftertryk m. m.

10) Lov af 30. Decbr. 1858, indeholdende nogle

Bestemmelser om nogle Fallitvæsenet vedrorende Rets-

forhold, samt om Behandlingen af Fallitboer og andre

Boer.

Hvad iovrigt disse Love angaaer, skal jeg blot

tilfdie, at uagtet Forordn. 30. Mai 1828, der ved det

under Nr. 2 anforte Lovbud er bleven forandret, ikke

i sin Heelhed er udvidet til Island, ansees det dog

hensigtsmæssigst, at Althingets Opmærksomhed hen-

ledes paa sidstnævnte Lov, da denne ophæver den

kirkelige Forpligtelse til Barnedaaben, der ogsaa finder

Sted efter den paa Island gjældende Ret, — at der

med Hensyn til Lovbudet Nr. 5 vil være at tage under

Overveielse, om der ikke ved sammes eventuelle Ud-

videlse til Island kunde være Grund til deri at fore-*
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tage de samme Foraudringer, som da det ved Lov af

6. Novbr. f. A. blev gjort anvendeligt paa Færoerne;

og at der med Hensyn til Lovbudet Nr. 6 alene bliver

Sporgsmaal om Udvidelse af sammes § 2 med Hen-

viisning til § 22 i Forordn. 25. Septbr. 1850.

Forovrigt er det en Selvfolge, at det maa staae

Thinget frit for, at tage under Overveielse, om nogen

anden af de medfolgende almindelige Love niaatte egne

sig til Udvidelse til Island, med eller uden Modifika-

tion. — Justitsministeriet, den 6. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang. Forelæggelse for e. Mai.

Althinget af et Udkast til Plakat 0111 Forandring

i Helligdags-Anordningen. Christiansborg den (>. Mai

1859 1
. Isl. Forest. og Resol. Protok. (1858 og) 1859,

Nr. 11. Som Bilag folger Udkast til den omtalte Plakat;

jevnf. Tfføndi fra aljnngi Islendinga 1859, S. 364—3(35, samt

Viob. A, S. 3—6. — l Justitsministeriets (Simony's ) Forestil-

ling 4. Mai bemærkes Folgende:

Det sidst forsamlede Althing har, i Anledning af trende

til samme indkomne Andragender, og efterat have taget Sagen

under Behandling paa lovbefalet Maade, med 17 Stemmer

mod 5 vedtaget en allerund. Petition om:

I. at et Udkast til en ny Forordn, for Island, angaaende

Son- og Helligdagenes vedbcirlige Hellighqldelse, maatte blive

udarbeidet.

II.̂ at en Commission maatte blive nedsat i Island, for

at udarbeide bemeldte Udkast, og at samme derefter snarest

muligt maatte forelægges Althinget, og

III. at der i dette Udkast navnlig maatte foretages den

Forandring i Forordn, af 28. Marts 1855, at Son- og Hellig-

dagenes Lovhellighed, istedetfor, som nu, at indskra«nkes til

Kl. 6 Efterm., blev udstrakt til hele Dagen.

Til Stente for dette Andragende, som vedlægges saavel

in originali som i dansk Oversættelse, har Althinget anfort,

at ihvorvel det maa erkjendes, at For. af 28. Marts 1855, i

og for sig betragtet, har en frisindet og religibs Tenclens,

') Plakat 26. Septbr. 1860.

1859.

6. Mai.
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1859. maa Thinget dog være af den Formening, at ligesom Forord-

6. Mai. ningen hidtil ikke har kunnet; vinde Yndest hos Folket, hvorom
—

• de hyppige Besværinger over samme, der ere indkomne til

Thinget ikke blot i dets sidst afholdte Samling, men allerede

i 1855, bære tydelige Vidnesbyrd, saaledes maa det ogsaa an-

tages, at den heller ikke for Fremtiden vil kunne vinde Po-

pularitet, da den er mindre vel afpasset efter de islandske

Forhold, hvilket navnlig søges godtgjort de el s derved, at

Forordn, har indskrænket Son- og Helligdagenes Lovhellighed

til Kl. 6 Efterm., medens det er en hos Folket herskende

Mening, at de bor være lovhellige hele Dagen igjennem, de els

derved, at der i For. omtales adskillige Sysler og Forlystelser,

der kun finde Sted i Samfundslivet i Kjøbstæderne, uden at.

gjore nogen Forskjel herpaa og paa Livet oppe i Landet,

medens paa den anden Side adskillige andre Uordener samme-

steds, f. Ex. unødvendige Ridetoure og Drukkenskab paa

Helligdage, synes at være ganske forbigaaede.

Paa Thinget vare der vel Nogle, og deriblandt Medlem-

merne af den Comité, der blev nedsat til at tage Sagen under

Overveielse, der vare af den Formening, at det vilde være

tilstrækkeligt, at indstille til D. M.., at bemeldte Forordnings

§ 1 maatte ved et nyt Lovbud blive forandret derhen, at Lov-

helligheden blev udstrakt til hele Son- og Helligdagene, og

at de øvrige i For. forekommende Bestemmelser, der forud-

sætte, at Lovhelligheden ophorer Kl. 6 Efterm., bleve rettede

i Overcensstemmelse dermed, men Pluraliteten holdt dog for,

at For. behøvede yderligere Forandringer. Da nu Thinget

havde faaet mange andre høist vanskelige og vigtige Sager

under Behandling, saa det sig for denne Gang ikke i Stand

til at underkaste Forordn, et fuldstændigt Gjennemsyn, men

kom til det Resultat, at anholde D. M. om at forordne en

Commission nedsat i Island til Udarbeidelsen af et Udkast til

en ny Forordning for Island, angaaende Søn- og Helligdagenes

vedborlige Helligholdelse.

Den kgl. Commissarius, Amtmand Melsted, har i sin over

Sagen afgivne Betænkning bestemt fraraadet at tage Althingets

tvende første Indstillingspunkter tilfølge, da han ikke har

kunnet bemærke, at Befolkningen i Landet overhovedet, naar

blot enkelte Ivrere undtages, er utilfreds med Forordn, af 28.

Marts 1855, og det heller ikke indsees rettere, end at bemeldte

Forordn, i det Hele taget er hensigtsmæssig og ikke giver

Anledning til nogen praktisk Inconvenients i dens Anvendelse.
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Han har derhos tilfoiet, at det ogsaa vilde være nu-sten ufor- 1859.

klarligt, hvis dette forholdt sig anderledes, da Udkastet til 6. Mai.

Forordn, for saa kort Tid siden har været Gjenstand for Al- —-^-^
thingets noiagtige Drøftelse, og da Forordn, i alle sine Hoved-

bestemmelser er overeensstemmende med de af Althinget den-

gang vedtagne Indstillinger. At nedsætte en Commission i

Island, for at udarbeide et Udkast til en ny Helligdagsanord-

ning, vilde efter hans Formening ikke heller fore til et saa-

dant Resultat, at de Ivrere med deres Tilhængere, der have

fremkaldt og ledet den Opposition mod For. af 28. Marts 1855,

der har foranlediget det heromhandlede Andragende, dermed

vilde være tilfredse. Da det imidlertid maa antages, at det

er et almindeligt Onske hos den store Flerhed af Landets

Befolkning, at S(3n- og Helligdagenes Lovhellighed maatte

blive udvidet til at vedvare hele Dagen igjennem, og da det

efter Comrnissarii Formening tør antages, at de Klager, som

nu have reist sig mod den gjældende Helligdagsanordning,

aldeles ville bortfalde, hvis et dertil sigtende Lovudkast blev

forelagt Althinget, har han henstillet, om det under de nær-

værende Omstændigheder ikke vilde være rettest, at forelægge

det i indeværende Aar sammentrædende Althing et Udkast til

en Plakat, indeholdende den Forandring i For. af 28. Marts

1855, som omhandles i Andragendets tredie Indstillingspunkt.

Hvad nu angaaer det af Althinget indgivne Andragende

om, at et Udkast til en ny Helligdagsforordning for Island

maatte blive udarbeidet og forelagt Althinget, da maa Mini-

steriet med den kgl. Commissarius være enigt i, at der ikke

er nogensomhelst Anledning til at tage samme til Folge. Det

maa i denne Henseende bemærkes, at Althinget har i Aaret

1847 anholdt om, at den gamle Helligdagsanordning for Is-

land af 29. Mai 1744, der ikke længer ansaaes for tidssvarende,

og hvis Bestemmelser derfor for en stor Deel antoges at være

gaaede af Brug, maatte blive underkastet en saadan Revision,

at Forordningens Indhold kom til at svare til Nutidens Tarv

og Trang, men at Autoriteterne i Island, hvis Betænkninger i

den Anledning bleve indhentede, erklærede sig imod en Revi-

sion af bemeldte Forordning og for Udgivelsen af en ny For-

ordning, idet de tillige yttrede den Formening, at Forordn, af

26. Marts 1845 for Danmark vilde kunne gjches gjældende for

Island, naar sammes enkelte Bestemmelser bleve modificerede

efter de lokale Forhold. I Overeensstemmelse hermed blev

et Udkast aflattet, hvorved Alt det af Forordn, af 26. Marts
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1859. 1845, som ikke antoges at passe for Island, blev enten ude-

(5 Mai. tøflt eller omarbeidet. Bemeldte Udkast vandt i det Hele Al-

^r***.^ thingets Bifald, idet det i den af Samme under 30. Juli 1853

dem ver afgivne Betænkning blandt Andet hedder: »at Al-

thinget fuldelig har erkjendt den christelige Frisindetheds og

Gudfrygtigheds Aand, som gaaer igjennem dette Lovudkast,

og har derfor een stem mi gen maattet bifalde det i

alle dets Hovedbestemmelser, men at Landets særegne

Forhold gjore adskillige smaa Forandringer i samme
nodvendige, uden dog at gjore nogen Forandring i Hoved-

bestemmelserne« . De af Thinget fbreslaaede Forandringer

vare ogsaa for stdrste Delen Redaktions for and ring er,

naar undtages, at Sondagens Helligholdelse blev af Thinget

foreslaaet forlænget saaledes, som nedenfor nærmere vil blive

omhandlet, hvilken Indstilling blev taget til Fdlge ved For-

ordningens Udgivelse.

Hvad dernæst angaaer de Grunde, som af Althinget ere

fremi'bvtc til Stolte for den Mening, at For. af 28. Marts 1855

ikke passer til de islandske Forhold, og at sammes Omar-

beidelse derfor maa ansees for nbdvendig, da kan der efter

Ministeriets Formening ikke tillægges samme nogen synderlig

Vægt, thi om det end maatte forholde sig saaledes, som af

Althinget er anfort, at det er en hos Folket herskende Mening,

at Son- og Helligdagene bdr være lovhellige hele Dagen igjen-

nem, saa er denne Omstændighed ikke tilstrækkelig til at be-

grunde en total Omarbeidelse af For. af 28. Marts 1855, og

naar ilet fremsættes som den anden Hovedanke mod Forord-

ningen, at der ikke i samme er gjort Forskjel paa Livet i

Handelstederne og i Oplandet, da maa denne Anke ansees

som aldeles ubefdiet, thi vel er det saa, at der i Forord-

ningen findes fiere Bestemmelser, der kun ville finde Anvend-

else i Handelstederne, navnlig Reykjavr'k, men Althinget synes

ikke at have taget tilbdrlig Hensyn til, at Forordn, ligesom den

tilsvarende af 26. Marts 1845 for Danmark er et almindeligt

Lovbud, som er bestemt til ikke blot at gjælde for Op-

landets Beboere, men som ogsaa, og det væsentligst, vil finde

Anvendelse paa Handelstederne, og der synes derfor ikke at

være nogen Grund til at udelade saadanne Bestemmelser,

fordi de ikke finde Anvendelse paa alle Steder i Landet, naar

de dog passe eller endog ere nodvendige paa nogle Steder.

Paa den anden Side har Althinget ikke godtgjort, at der ikke

i Forordningen er taget tilbbrligt Hensyn til Sdn- og Hellig-
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dagenes Lovhellighed i Oplandet, thi den Antydning, der i 1859.

saa Henseende er gjort i Petitionen, idet der som Uordener, fi # Ma j,

der forefalde i Oplandet, og som efter Althingets Formening ——

~

med Urette ere forbigaaede med Taushed i Forordningen, er

anfort unødvendige Ridetoure og Drukkenskab paa Helligdage,

fortjener neppe at komme i Betragtning allerede af den Grund,

at Forbud herimod, selv om de maatte ansees hensigtsmæs-

sige og mulige at overholde, hvorom der vistnok kan reises

grundet Tvivl, ikke hilre hjemme i en Helligdagsanordning.

Med Hensyn endelig til det af Althinget under Nr. III

'

fremsatte Indstillingspunkt, der gaaer ud paa, at Son- og

Helligdagenes Lovhellighed maatte udstrækkes til at vare hele

Dagen igjennem, bemærkes, at den ældre islandske Hellig-

dags-Anordning af 29. Mai 1744 vistnok forudsatte, at hele

Son- og Helligdagene bleve helligholdte, men denne Bestem-

melse var, ligesom de Heste andre i denne Forordning, i lang

Tid ikke bleven overholdt, saa at det i Almindelighed ikke

blev anseet som nogen Helligbro de, at foretage

Arbeide efter Kl. 6 Eftermiddag om Helligdagene.

I Regjeringens Udkast til For. af 28. Marts 1855, der, som

ovenfor anfort, blev forelagt Althinget, 1853, var Lovhellig-

heden i Overeensstemmelse med For. af 26. Marts 1845 for

Kongeriget sat til Kl. 4 Efterm., men denne Bestemmelse blev

netop forandret efter Althingets Indstilling til Kl. 6, da denne

Termin var overeensstemmende med en langvarig Sædvane i

Landet, og derfor havde den almindelige Mening for sig.

Paa Thinget fremkom der intet Forslag om, at Tiden maatte

blive yderligere forlænget, og hvis det havde vieret en al-

mindelig udbredt Anskuelse, at hele Sbndagen burde hellig-

holdes, vilde den upaatvivlelig være fremkommen ved denne

Ledighed. Ligesom det heraf turde være noget tvivlsomt,

om Forholdene allerede nu i Virkeligheden have forandret sig

saaledes i Island, at det nu skulde vane en almindelig udbredt

Mening, at Lovhelligheden bor udstrækkes til hele Dagen om
S«n- og Helligdagene, saaledes vilde i alt Fald en saadan

Bestemmelse etablere et strengere Princip end det, som fulgtes

forend For. af 28. Marts 1855 udkom, ligesom det ei heller

kan oversees, at den i mange Forhold vilde medføre Gene og

praktiske Vanskeligheder, saaledes t. Ex. for Reisende, som

bestige Handelstederne, og navnlig for dem, som komme so-

værts fra, for Skibes Lossen og Laden osv. ; ikke at tale om,

at alle offentlige Forlystelser vilde være forbudne om Sondag-

aften

.
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1859. Forholder det sig imidlertid i Virkeligheden saaledes, som
' nu fra alle Sider forsikkies og ligeledes af den kgl. Commis-

6. Mai.
8arius er bekræftet, at den omhandlede Bestemmelse har vakt

almindelig Anstfld hos Befolkningen, og vil denne finde sig i

de Ulemper, som folge af Forandringen, skjonner Ministeren

ikke, at der fra Regjeringens Side er aldeles tilstrækkelig

Grund til at modsætte sig Althingels Begjæring i dette Punkt,

især da samme, som forberort, er bleven understøttet af den

kongel. Commissarius, og har derfor, i den Forudsætning, at

Kongen maatte bifalde denne Anskuelse, udarbeidet; det ved-

lagte Udkast til en Plakat, indeholdende den Forandring i

For. af 28. Marts 1855, hvorpaa Althinget har andraget under

dets tredie lndstillingspunkt.

• I Henhold til det Foranfcirte indstilles:

at hoslagte Udkast til en Plakat angaaende For-

andring i Forordning for Island af 28. Marts 1855

maa forelægges det i indeværende Aar sammen-

trædende Althing.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 6. Mai

1859.

6 Mai. Kongelig Resolution ang. Forslag om Fore-

læggelse af Islands Bndget for Althinget og om

Udskrivning til Flaaden af Island, m. m. Chri-

stiansborg den 6. Mai 1859. — Isi.Forest ogResol.

Prpt. 1859, Nr. 13. Vedfbiet er Althinget s Petition om Sagen,

dateret 14. August 1857, med dansk Oversættelse. Jevnf.

Tf&indi fra alfu'ngi Islendmga 1859, Viob. B, S. 65.

Justitsministen (Simony) yttrer sig i Forestilling 4. Mai

1859 paa fOlgende Maade:

Ved allerh. Resol. af 1. Juni 1857 behagede det D. M.

paa Justitsministeriets derom nedlagte allerund. Forestilling

allern. at bifalde, at Althinget gjennem den kgl. Commissarius

maatte blive opfordret til at tage under Overveielse og afgive

Betænkning over, hvorledes der forelftbigen, indtil Islands

finantsielle Forhold kan blive nærmere ordnet, kunde gives

Althinget Leilighed til at yttre sig over det islandske Budget,

og at Althingets Betænkning ligeledes maatte indhentes an-

/
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gaaende Sptfrgsmaalet om Islands Deeltagelse i Udskrivning 1859.

til Flaaden, samt • evéntuåliter om, hvorledes en saadan vilde o. Mai.

være at iværksætte. *

—

I Ministeriets fornævnte allerund. Forestilling, hvoraf en

Afskrift har været den kgl. Commissarius tilstillet, til Afbe-

nyttelse under Sagens Behandling paa Althinget, var det med

Hensyn til det forste Punkt, hvorover Althinget blev opfordret

til at. afgive sin Betænkning, bermerket, at medens Regjeringen

maatte ansee det for ugjftrligt, at fremkomme med ét Forslag

til en definitiv Ordning af Islands finantsielle Forhold, saa-

længe Spfirgsmaalet om dette Lands fremtidige forfatnings-

mæssige Stilling ikke havde fundet sin Afgjorelse, maatte man
paa den anden Side ansee det for onskeligt, at Althingets

Sagkundskab maatte kunne benyttes ved Behandlingen af det

islandske Budget, hvilket Onske ogsaa gjentagne Gange var

bleven udtalt af den danske Rigsdag, der oftere har beklaget

sig over, at den ved Behandlingen af det islandske Budget-

savnede det fornodne Kjendskab til de lokale Forhold paa

Island.

Pette Savn antoges forelobigen at ville kunne afhjælpes

enten derved, at det islandske Budget blev underkastet en

udtommende Behandling af Althinget engang for alle, hvorved

Thinget vilde faa Leilighed til at yttre sig saavel over Po-

steringsmaaden som over de specielle Poster i Budgettet, eller

derved, at Budgettet regelmæssig med visse tilbagevendende

Mellemrum blev forelagt Althinget, hvorved Thinget vilde er-

holde en lignende Medvirkning ved dette Budgets Behandling,

som Colonialraadet i Vestindien nu har med Hensyn til det

vestindiske Budget, idet der dog vilde være at tage Hensyn

til, deels at Althinget kun samles hvert andet. Aar, deels at

Islands fjerne Afstand kan hegge Hindringer iveien for, at det

islandske Budget, hvis det blev gjort til en almindelig Regel,

at samme skulde forelægges for Althinget hver Gang det

samles, muligen ikke altid kunde være her tilstede paa den

Tid, Rigsdagen samles.

Af den af det sidstforsamlede Althing nu afgivne aller-

underd. Betænkning, som vedlægges saavel in originali som i

. dansk Oversættelse, vil D. M. allern. erfare, at Thinget har

troet at burde fraraade, at en saadan raadgivende Medvirk-

ning for Althinget ved Behandlingen af det islandske Ind-

tægts- og Udgifts-Budget, som af Ministeriet var foreslaaet,

bliver gjort gjældende, i hvilken Henseende det navnlig er

bleven anført, at. hvad enten man fulgte den ene eller den
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1859. anden af de af Ministeriet i Forslag bragte Fremgangsmaader,

0. Mai. vilde Sagen ikke kunne vække Althingets eller Islændernes

—r**^- Interesse, idet der ikke vilde være SpHrgsmaal om særlige

Indtægter og Udgifter for Island eller nogen Fordeel eller Tab

for samme, eftersom dets Indtægter eller Udgifter bleve hoiere

eller lavere, ligesom en saadan Ordning af Sagen ogsaa let

kunde have den Følge, at det for en uvis og muligen lang

Tid blev udsat at træfTe nærmere Bestemmelse angaaende Is-

lands forfatningsmæssige Stilling i Riget, uden at der ved For-

slaget i Virkeligheden var gjort noget væsentligt Fremskridt.

Thinget har derimod benyttet Leiligheden til at tage under

Overveielse, om det ikke' vilde være ønskeligt for Island, at

der tillagdes Althinget en saadan bevilgende Myndighed med

Hensyn til det islandske Budget, som Rigsdagens Finantsudvalg

i sin Tid havde antydet, nemlig saaledes, at der skulde finde

en Sondring Sted af de Indtægter og Udgifter, der skulde være

saglige for Island, og at Althinget saa tillagdes besluttende

Myndighed med Hensyn til begge med et bestemt aarligt Til-

skud fra Statskassen i et vist Aaremaal. Thinget har forment,

at det vilde blive til væsentlig Gavn for Island, dersom det

erholdt en saadan Raadighed over sine finantsielle Forhold,

da Thinget derved vilde faa en Spore til alvorlig at tænke

over Landets Indtægtskilder, og hvorledes samme hensigts-

mæssigst kunde benyttes, over den rette Brug af Landets

Kræfter, over Indtægternes skjønsomme Anvendelse samt Ud-

gifternes Ordning paa en saadan Maade, ; t dé paa engang

vilde svare baade til Landets Evne og dets Tarv, ligesom den

herved vakte Interesse upaatvivlelig vilde bære gode Frugter

for Landets Fremskridt.

I Overeensstemmelse hermed har Althinget med Hensyn

til det første Spørgsmaal, der er omhandlet i fornævnte allerh.

Resolution af i, Juni 1857:

l. med 18 Stemmer mod 2 fraraadet, at det islandske

Indtægts- og Udgifts-Budget forelægges Althinget til Betænk-

ning, være sig engang for alle eller med visse tilbagevendende

Mellemrum, samt
1 II. med 16 Stemmer mod 4 andraget paa, at rier allern.

maatte tillægges Althinget besluttende Myndighed med Hensyn

til det islandske Indtægts- og Udgifts-Budget, men at der af

Statskassen maatte udredes til Island et bestemt aarligt Til-

skud for et vist Aaremaal, samt at et Udkast eller Forslag

angaaende den nærmere Ordning af denne Sag maatte blive

forelagt næste Althing.
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Med Hensyn dernæst til det andet i Resolutionen om- 1859.
handlede Punkt, nemlig Islands Deeltagelse i Udskrivning af g

# jjaj #

Mandskab til Flaaden, da har Althinget i sin allerund. Be- >^-v>L
tænkning udførligt fremhævet de allerede i Ministeriets for-

nævnte allerund. Forestilling antydede Vanskeligheder, som
Udforeisen af denne Foranstaltning, der er bragt paa Bane

af Folkethingets Finantsudvalg, vilde medfore, saavel i finant-

siel Henseende som med Hensyn til Islands eget Tarv. Det

er saaledes af Thinget anført, at forsaavidt de Udskrevne

skulde nedsendes til Danmark, vilde Omkostningerne med
deres Passage blive meget betydelige, t. Ex. for 40 Mand i

det Mindste 1200 Rd., og et ligesaa stort Belbb igjen for

Hjemreisen; dertil kommer, at der maatte gives de Udskrevne

Marschpenge for Reisen fra deres Hjem til den Havn, hvorfra

de skulde nedsendes eller gaa ombord paa det eller de Skibe,

hvorpaa de skulde gjore Tjeneste, hvilke Bekostninger ikke

vilde blive ubetydelige, da Veien ofte vilde være lang og saa-

danne Reiser i Almindelighed ikke lade sig gjbre i Island

anderledes end til Hest, og hertil vilde desuden endnu komme
Reiseomkostninger og Diæter for Sysselmændene og Lægerne

ved Sessionerne, der vilde beltfbe sig til en temmelig betydelig

Sum for hele Landet. Dernæst vilde der efter Thingets For-

mening for Islands Vedkommende være forbundne mange

væsentlige Ulemper ved Iværksættelsen af den omhandlede

Foranstaltning. Saaledes er det bemærket, at Island, der i

Forhold til dets Udstrækning og Næringsveie har en altfor

ringe Folkemængde og for faa Arbeidskræfter, ikke uden fo'le-

ligt Savn og Skade for dets Opkomst vilde kunne undvære

arbeidsdygtige Folk, og det saameget mindre, som et betyde-

ligt Antal unge Mænd hvert Aar finde deres Dod deels paa

Havet, deels paa Reiser i Landet selv. Foruden denne Hoved-

betragtning har Althinget gjort gjældende, at Reiserne til Ses-

sionerne, som ellers gjtfres saa lidet byrdefulde for de Værne-

pligtige som muligt, uundgaaeligt i Island maatte blive i

hOi Grad besværlige og bekostelige, paa Grund af Sysselernes

store Udstrækniug og Veienes Beskaffenhed, og herpaa kunde

der næppe raades Bod, ved at afholde Sessionerne for mindre

Distrikter end Sysselerne, da det vilde blive umuligt for Lan-

dets Læger, der hver for sig have særdeles store Distrikter, at

være tilstede paa Sessionerne,, naar disse afholdtes f. Ex.

repsviis, og selv da vilde Distancerne for de Udskrivnings-

XVII, B. 30

i • *v
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1859. pligtige ofte blive af stor Udstrækning. Paa Grund heraf, og

— — da Thinget paa den anden Side har anseet det for tvivlsomt,

6. Mai. om (]en omhandlede Foranstaltning vilde medfore noget væ-

sentligt Gavn for Landet, har Thinget ikke kunnet andet end

finde det meget betænkeligt, at paalægge Landet en saadan

Deeltagelse i Udskrivningen til Flaaden, og Althinget har der-

for under rndstillingspunkt

III. med 15 Stemmer mod 4 fraraadet, at Udskrivnings-

pligt til den kgl. Flaade for Tiden paalægges Island.

Da Althinget saaledes ikke har villet gaae ind paa de af

Regjeringen fremsatte Forslag om Thingets raadgivende Med-

virkning ved Behandlingen af det islandske Budget, og da det

ligeledes har fraraadet for Tiden at paalægge Island Udskriv-

ningspligt til Flaaden, vil der formentlig ikke være videre at

foretage i Anledning af Betænkningens 1ste og 3die Indstil-

lingspunkter. Forsaavidt Althinget derimod under sit 2det

Indstillingspunkt har andraget paa, at der maatte tillægges

Althinget besluttende Myndighed med Hensyn til det islandske

Indtægts- og Udgifts-Budget, da maa Ministeriet fremdeles

være af den Formening, at dette Andragende, i alt Fald ikke

for Tiden, kan tages til Ffilge, hvorimod det er en Selvfolge,

at Ministeriet fremdeles vil have sin Opmærksomhed rettet

paa denne Sag, og ikke undlade at tage samme under for-

nyet Overveielse, saasnart Forholdene dertil findes egnede.

Det indstilles saaledes:

at der i den allern. Bekjen dtgj oreise, som vil

blive udfærdiget angaaende de fra Althinget ind-

komne Betænkninger og Andragender i Aaret 1857,

maa, i Anledning af indbemeldte Betænkning, gives

Thinget Besked i Overeensstemmel.se med det For-

anforte.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 6. Mai

1859.

6. Mai. Kongelig Resolution ang. Indhentelse af Al-

thingets Betænkning forend Salg af offentlige

Eiendomme bevilges. Christiansborg den 6. Mai

1859. — IsL Forest. og Resol. Prot. 1859, Nr. 14. Ved-
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foiet er Althingets Petition 10. August 1857 med dansk Over- 1859.
sættelse. Jevnf. Tioindi fra al[ungi Islendfnga 1859, Viob. B, 6. Mai
S. 69. *

I Justitsministerens (Simony's) Forestilling 4. Mai be-

mærkes :

Det sidstforsamlede Althing har, i Anledning af et til

samme indkommet Andragende, og efterat have taget Sagen

under Behandling paa lovbefalet Maaade, med 19 Stemmer

imod 3 vedtaget en allerund. Petition om, at intet Salg af

offentlige Eiendomme i Island herefter maa foregaae, ftfrend

Althingets Betænkning derom er indhentet.

Til Støtte for denne Petition, som vedlægges saavel in

originali som i bekræftet dansk Oversættelse, har Thinget

anfdrt, at det nu maa antages, at det Tidspunkt nærmer

sig mere og mere, at Island kommer til at bære de med

dets Bestyrelse direkte foranledigede Udgifter, overensstem-

mende med hvad der allerede af D. M.'s hbisalige Fader

for flere Aar siden er befalet. Skulde nu dette, som rime-

ligt er, indtræffe, og Althinget erholde en stbrre Myndighed,

end det fortiden har, med Hensyn til Beslutninger om Landets

Indtægter og Udgifter, synes deraf ligefrem at folge, at

Althinget i det Mindste maatte have Raadighed over de af

Landets Indtægtskilder, som befinde sig i Landet selv, for

at kunne have indseende med, at de blive benyttede paa

den for Landet og dettes Indbyggere hensigtsmæssigste og

ønskeligste Maade.

Ministeriet skal i denne Anledning tillade sig allerunderd.

at bemærke, at da den Forudsætning, hvorpaa nærværende.

Andragende er bygget, nemlig, at der vil blive tillagt Althinget

besluttende Myndighed med Hensyn til de Island vedkommende

finantsielle Sager, hvilke hidtil iftflge Althingsfororordningen

have været undtagne fra .Thingets Omraade, af Grunde, som

i en anden allerund. Forestilling af D. D. nærmere ere ud-

viklede, ikke er indtraadt, og da der — som ogsaa paa det

nævnte Sted nærmere er paaviist — formentligen ei heller er

Anledning til imod Althingets Onske at tillaigge Samme en

raadgivende Medvirkning i deslige Sager, vil som Folge heraf

Althingets Indstilling i denne Sag ikke fortiden kunne tages

til Fc5lge, hvorimod den formentlig férst b'6r komme under

Overveielse, naar Sporgsmaalet om, hvorvidt og paa hvilken

Maade der maatte kunne indrommes Althinget Medvirkning

ved Behandlingen af de Island vedkommende finantsielle Sager,

30*
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1859. maatte blive endelig afgjort. lovrigt skjonner Ministeriet ikke

— rettere, end at det er uden Grund, at Thinget har indgivet en
6. Mai. petition angaaende denne Sag, da Regjeringen netop med Hensyn

til den svævende Stilling, hvori Islands finantsielle Forhold

fortiden befinde sig, i den senere Tid har fulgt det Princip,

ikke at bevirke Afhændelser af de offentlige Eiendomme i

Island, uagtet der ere indkomne mangfoldige af Autoriteterne

anbefalede Begjæringer derom og Tilbud af Kjttbesummer,

hvis Renter endog overstige de Indtægter, som nu haves af

de paagjældende Eiendomme.

Af Althingets Forhandlinger sees det vel, at det navnlig,

om ikke udelukkende, er tvende i den senere Tid stedfundne

Afhændelser af offentlige Eiendomme, der have givet Anled-

ning til nærværende Petition ; men disse Afhændelser, der

foregik i Henhold til hver Gang erhvervede kgl. Resolutioner,

ere iværksatte af aldeles særegne Grunde, nemlig Afhændelsen

af Laxefiskeriet i Ellioaa, fordi Eieren af de tilstodende Jorder

lagde saadanne Hindringer i Yeien for Fiskeriets Afbenyttelse,

at det saagodtsom ingen Værdi havde, da det ikke kunde

bortforpagtes uden for en ubetydelig Afgift, der ikke svarede

til Renten af den tilbudne KjSbesum, og Afhændelsen af Bispe-

boligen Laugarnes, fordi det var almindelig erkjendt, at samme

var aldeles uhensigtsmæssig som Bispebolig, og desuden kræ-

vede saa store Vedligeholdelses-Omkostninger, at det maatte

ansees for en Byrde for Statskassen at beholde denne Eien-

dom. Da nu lignende specielle Tilfælde ogsaa kunne frem-

komme i Fremtiden, turde det være urigtigt at binde sig ved

noget Tilsagn i bemeldte Henseende, og i Henhold til det

AnfBrte indstilles derfor

:

at der i den allern. Bekjendtgjorelse, som vil

blive udfærdiget angaaende Resultaterne af Althingets

Forhandlinger i Aaret 1857, maa, i Anledning af

indbemeldte Petition, gives Thinget Besked i Over-

eensstemmelse med det Foranforte.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg den 6. Mai

1859.

c. Mai. Kongelig Resolution ang*. Oprettelse af en

Læreanstalt i Reykjavik for vordende juridiske
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Embedsmænd. Christiansborg den 6. Mai 1859. — 1859.

Is!. Forest. og Resol. Prot. 1859, Nr. 15. VedfSiet er Al- 6. Mai.

thingets Petition 3. August 1857
^ jevnf. Ti&indi fra alfungi

Islendmga 1859, Viob. B, Nr. 68.

I Forestilling fra Kirke- og Underviisnings - Ministeriet

(Hall), dat. 29. April 1859, er bemærket:

Det sidst forsamlede Althing har i Anledning af et til

samme indgivet Andragende, og efterat have taget Sagen under

Behandling paa lovbefalet Maade, med 15 Stemmer mod 7

vedtaget at indgive en allerund. Petition til D. M., hvori

indstilles

:

I. at § 15 i For. 26. Januar 1821 maatte blive ophævet,

forsaavidt den bestemmer, at de saakaldte danske Jurister

kunne blive Embedsmænd i Island, saaledes, at Ingen, som

for Fremtiden tager Dansk juridisk Examen, kan opnaae An-

sættelse der i Landet som Sysselmand*

II. at der snarest muligt i Reykjavik bliver stiftet en

Dannelsesanstalt for vordende juridiske Embedsmænd, som i

Forveien have underkastet dem Afgangsexamen ved en lærd

Skole, og forend de tage Embedsexamen ved denne Anstalt

underkaste dem en Prdve i de propædeutiske Videnskaber,

samt at der i denne Dannelsesanstalt maa gives Underviisning

i Retsphilosophi og islandsk Lov og Ret.

III. at Underviisningen i denne Dannelsesanstalt maa
blive foredragen offentlig, saaledes, at der gives ustuderede

Folk Leilighed til efter Evne at erhverve sig Kjendskab til

Landets Lovgivning.

IV. at de Jurister, som have bestaaet Embedsexamen

ved denne Dannelsesanstalt, maae ansees qvalificerede til ju-

ridiske Embeder i Island, dog med de nærmere Bestemmelser,

som i denne Henseende maatte findes nodvendige, og

V. at de til Oprettelsen og Vedligeholdelsen af bemeldte

Dannelsesanstalt for Jurister medgaaende Omkostninger allern.

maatte blive bestemte at udredes af Statskassen.

Petitionen er saavel i Henseende til de Grunde, hvorpaa

den er bygget, som i Henseende til Indstillingspunkterne, i

alt Væsentligt overeensstemmende med det fra det i Aaret

1855 forsamlede Althing indgivne Andragende om samme

Gjenstand, naar blot undtages det under III fremfarte Ind-

stillingspunkt, der gaaer ud paa, at ogsaa ustuderede Personer

kunde aabnes Adgang til at benytte den eventuelle Dannelses-

anstalt, uden at de dog skulde underkaste sig nogen PrOve.

1
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1858. eller erholde Adgang til de juridiske Embeder, hvilken For-

6. Mai. anstaltning iovrigt maa ansees for at være saa uhensigts-

mæssig som muligt.

Ligesom Ministeren i Forestilling 25. Mai 1857 havde

udforlig udviklet de Grunde, som efter hans Formening af-

gørende talte imod at gaa ind paa det da foreliggende An-

dragende, hvilken Anskuelse ogsaa vandt Kongens Bifald,

saaledes er der ikke i den fra Althinget nu indgivne Petition

fremkommet Noget, som kan rokke denne Ministerens Over-

beviisning. Han skjo"nner derfor ikke, at nærværende Peti-

tion egner sig til at tages i Betragtning, men da det saavel

af selve Andragendet, som navnlig af de om denne Sag i For-

samlingen forte Forhandlinger, synes at fremgaae, at Grunden

til, at Althinget i samme Session, som det modtog D. M.'s

Afslag paa det første Andragende, paany har petitioneret om
det samme, tiideels er den, at Motiverne til Afslaget ikke

have været Forsamlingen bekjendte, turde der formentlig være

Anledning til at tilstille den kgl. Commissarius Gjenparter

saavel af den i 1857 nedlagte som af nærværende allerund.

Forestilling, samt paalægge ham herefter at meddele Thhiget

de Grunde, der have bevæget D. M. til ikke at gaa ind paa

Thingets gjentagne Petitioner om denne Sag.

Endnu tilfoies, at den kgl. Commissarius har yttret, at

han paa ingen Maade kunde anbefale nærværende Petition,

da Oprettelsen af det deri omhandlede Institut efter hans

Overbeviisning hverken vilde afhjælpe nogen virkelig Trang

eller medfcJre nogen Nytte for Island, men derimod bevirke

et stort Tilbageskridt med Hensyn til Retsvidenskabens grun-

dige Studium, og derfor være forbundet med uforholdsmæssige

Omkostninger, bliver det til Slutning indstillet:

at det i den Bekjendtgjorelse, som vil være at

udfærdige angaaende Resultaterne af Althingets Be-

tænkninger og Petitioner i 1857, allern. maatte blive

tilkjendegivet:

1) at der ikke er funden nogen Anledning til

at gaae ind paa nærværende Andragende, og

2) at Thinget kan vente igjennem den kongel.

Commissarius at blive gjort nærmere bekjendt med
de Grunde, som have ledet Regjeringen ved Sagéns

Afgjorelse.
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[Kongelig Resolution] : 1859.

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den "g^M^
6. Mai 1859.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 9. Mai.

til StiftsOvrigheden i Island, ang. testamentarisk

Gave til Latinskolens Bibliothek i Reykjavik.

Khavn den 9. Mai 1859. — Original i Stiftamts-Ar-

chivet i Island. Isl. Copiebog Cl858 og) 1859, Nr. 317. —
Islandsk: Ti'oindi um stjornarmålefni Islands I, 259—260.

Ved en af Hr. Charles Kelsall under 15. August

1853 1 oprettet Codicil er der, som af vedlagte Extrakt-

Gjenpart behgl. vil erfares, tillagt det kongel. Danske

Gesandtskab i London et Belob af eet Tusinde Pund

af »the new South Sea Annuities», med Paalæg

om at udbetale dette Belob til Skolen (the college) i

Reykjavik paa Island, for at samme kan blive anvendt

til Opforelse af et nyt Bibliothek.

Efterat Kelsalls Bo, blandt Andet paa Grund af

en opstaaet Meningsforskjel om Codicillens rette Ind-

hold, var blevet taget under Administration af »the

Court of Chancery», og Codicillen af denne Domstol

derpaa var bleven kjendt gyldig, er det ovennævnte

Belob i 2Vs pCt. engelske Statspapirer, hvortil for-

nævnte South Sea Annuities vare blevne converterede,

udbetalt til det kgl. Danske Gesandtskab i London,

der ved Baron Hambro har foranstaltet bemeldte Pa-

pirer solgte, og have de efter Fradrag af alle Udgifter,

og da Baron Hambro, paa Grund af Oiemedet, hvortil

den skjænkede Kapital er bestemt, har gjort Afkald

paa den Procent-Andeel, der tilkom ham for den

gjennem ham foranstaltede Omsætning, udbragt et Be<-

lob af Lstrl. 838. 1. 1.

O Codicillen findes trykt i Lovsaml. for Uland XV, 504, og

i Ttøindi um stjérnarmålerai Islands I, 259 Anm, 2.
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1859. Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm. og Deres

[p^T" Hoiærv. Ovenstaaende til behgl. Underretning, skulde

man, næst at bemærke, at der er truffet Foranstaltning

til Belobets Oversendelse hertil fra England, lige tjenstl.

udbede sig Deres Forslag om, hvorledes Pengene kunde

anvendes paa den hensigtsmæssigste Maade, overeens-

stemmende med Testators Bestemmelser, behgl. ined-

deelt. — Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

den 9. Mai 1859.

9. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Biskoppen over

Island, ang. bedre Ordning af Hospitalernes Ind-

tægter og Regnskabsvæsen. Kliavn den 9. Mai

1859. Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Ni\ 318.

Som det vil være D. Hoiærv. og Islands Amtmænd
bekjendt, har det i Aaret 1857 afholdte Althing i sin

allerund. Petition angaaende nogle Reformer i Medi-

cinalvæsenet i Island blandt Andet andraget paa, at

der maatte blive indledet Correspondence med ved-

kommende Embedsmænd om den hensigtsmæssigste Ord-

ning af Hospitalernes hele Pengevæsen og sammes

Indtægters Opkrævelse, og synes det at fremgaae saavel

af Comitéens Betænkninger som af Forhandlingerne, at

herved er tilsigtet ikke blot en Forandring i den Maade,

hvorpaa Hospitalernes nuværende Indtægter opkræves

og realiseres, men ogsaa, at der maa blive tillagt Ho-

spitalsfondet nye Indtægtskilder, hvilken Mening Deres

Hoiærv., som Medlem af Udvalget, ogsaa nu synes at

* dele, medens en modsat Anskuelse er udtalt i Stifts-

øvrighedens Skrivelse til Justitsministeriet af 25. Septbr.

1850, hvorved Betænkning blev afgivet over et lignende

Andragende fra Althinget.

Foranlediget heraf skulde jeg tjenstl. have Deres

Hoiseuv. anmodet om, i Forening med de respective

Amtmænd, at tage alle de herhenhørende Sporgsmaal

paany under Overveielse, og derefter hertil at indsende

f
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de over Sagen afgivne Betænkninger, ledsagede af 1859.

Deres egne Yttringer og Forslag om, hvad der maatte

være at foretage til Sagens Ordning. Ved samme Lei-

lighed ousker Ministeriet tillige at modtage Underret-

ning om, hvorvidt Noget maatte være foretaget i An-

ledning af den i Justitsministeriets Skrivelse til Stifts-

øvrigheden af 10. Juni 1851 gjorte Henstilling om en

forandret Opkrævnings- og Realisationsmaade af Ho-

spitalslodderne i Sonder-Amtet. — Justitsministeriet den

9. Mai 1859.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse w Mai.

til Justitsministeriet, ang. Tilladelse for en fransk

Geistlig at bosætte sig paa Seydisfjord. Khavn

den 16. Mai 1859. — bl. Copieb. (1858 og) 1859,

Nr. 331.

Ved at tilstille undertegnede Ministerium et med

Erklæring fra Amtmanden over Islands Nord- og Ost-

Amt indkommet Andragende, der er affattet i det la-

tinske Sprog, og hvori en til Island i Aaret 1857 an-

kommen katholsk Geistlig, ved Navn Bernard-Bernard,

har forespurgt, om der maatte vsére Noget til Hinder

for, at han for egen Regning, paa en af ham erhvervet

Grund, opforer et privat Etablissement i Seydisfjord,

for der at modtage franske Fiskere, der om Sommeren

besoge Island, og yde dem Hjælp og Bistand, saavel i

Sygdomstilfælde som i aandelig Henseende, og deriblandt

at uddele Sakramentet efter den katholske Kirkes Ritus,

har Justitsministeriet, næst endvidere at fremsende en

fra Biskoppen over Island modtagen Skrivelse, betræf-

fende denne Svag, tilligemed en af velbemeldte Mini-

sterium fra Generalprocureuren indhentet^ Erklæriug !

,

udbedt sig dette Ministeriums Yttringer over Sagen

meddelte.

*) see under 6. Mai 1858.
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Foranlediget heraf skulde jeg ved Bilagenes Til-

bagesendere tjenstl. melde, at Ministeriet for sit Ved-

kommende ikke har Noget at erindre imod, at den

ansogte Tilladelse meddeles ovennævnte Bernard-Bernard,

forsaavidt den ikke antages at komme i Strid med de

for Island gjældende Bestejnmelser angaaende Frem-

medes Adgang til Landet, og iovrigt under saadanne Be-

tingelser, som af Generalprocureuren ere foreslaaede. —
Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

16. Mai 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Tiistaaels'e af Fragtfrihed med

Postskibet for nogle Bibler for det islandske

Bibelselskab. Kkavn den 16. Mai 1859. —
Original i Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copieb. (1858 og)

#

1859, Nr.337. — Islandsk: Ti'oindi um stj6rnarmålefni Is-

lands I, 260-261.

Ved hertil at indberette, at Bestyrerne for det

islandske Bibelselskab have andraget paa, at bemeldte

Selskab, der har besorget en ny, nu fuldtrykt Udgave

at' Bibelen, inaa erholde Fragtfrihed med Postskibet

for de Exemplarer af Bogen, som det paa Grund af

Omstændighederne nodes til at lade indbinde i Kjoben-

havn, og navnligen en saadan Fragtfrihed frem og til-

bage for 100 Exemplarer, der agtedes sendte til Kjo-

benhavn med næste Postskib, men hvoraf dog ikkun

nogle Exemplarer paatænktes tilbagesendte, har Hr.

Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 12. Febr. d. A., næst

at bemærke, at Bibelens Trykning har medtaget storste

Delen af Selskabets Kapitaler, og at det er af Vigtig-
*

hed for Selskabet, at Bogens Forsendelse kan foregaae

det allersnareste, meddeelt, at De paa Ministeriets for-

ventende Approbation har givet Selskabet Tilsagn om
Fragtfrihed for de ovennævnte 100 Exemplarer, for-

saavidt Regjeringen maatte have forbeholdt sig nogen

-
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Plads i Skibet foruden selve Posten, ligesom De ogsaa 1859.

har anbefalet, at Selskabet maatte forundes Fragtfrihed

med Postskibet frem og tilbage mellem Kjobenhavn og

Reykjavik for den Deel af Oplaget, som Tid efter

anden maatte blive nedsendt til Indbinding i Kjoben-

havn.

Foranlediget heraf skulde jeg til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet med Hensyn til Nedsendelse af Exemplarer af

Bibelen til Kjobenhavn ikke har Noget at erindre imod,

at disse nyde Fragtfrihed, forsaavidt det det Offentlige

reserverede Lasterum i Postdampskibet maatte tillade

det, og at man, naar Vedkommende derom nærmere

henvende sig til Ministeriet, vil være villig til at lade

de Exemplarer, der, efterat være indbundne her, atter

skulle opsendes til Island, passere i det Ministeriet

forbeholdte Lasterum i bemeldte Skib. — Justitsmini-

steriet den 16. Mai 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 24. Mai.

over Island, ang*. Anskaffelse af en ildfast Jern-

pengekasse til Jordebogskassens Opbevaring.

Khavn den 24. Mai 1859. — Original i Stiftamts-Ar-

chivet i Island. Isl. Copieb. (1858 og'J 1859, Nr. 347. i

I behgl. Skrivelse af 6. f. M. har Hr. Stiftamtm.

deels anholdt om, at der til Opbevaring af Jordebogs-

kassens PengeefFecter maatte anskaffes og med forste

Postskib opsendes en ildfast Jernpengekasse med 2

eller 4 Laase og af en saadan Storrelse, at den kunde

modtage en Beholdning af 60,000 Rd. i Solv og Skille-

mynt, deels udbedt Dem Ministeriets Resolution for,

om der kunde onskes nedsendt et Belob af c. 10,000

Rd., som formentlig vil kunne undværes af Jordebogs-

kassens Beholdning.

Næst i den sidstanforte Henseende at bemærke,

få Indenrigsministeriet, med hvem jeg har brevvexlet
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1859. desangaaende, har tilbagemeldt, at dut af Hensyn til

24. Mai. den forholdsviis ringe Beholdning, der efter en i saa

Henseende anstillet Calcule vil blive tilbage i Jorde-

bogskassen, naar samtlige i indeværende Finantsaar

forefaldende Udgifter, der paahvile Kassen, ere afholdte,

rnaa ansees rettest, at den omspurgte Nedsendelse af

endeel af Beholdningen ikke finder Sted, skulde jeg

til Opbevaring af Jordebogskassens PengeefFecter tjenstl.

fremsende en Trækasse mrk. T, hvori lindes et Jern-

pengeskab af omtrent den anforte Storrelse og aldeles

ildfast, tilligemed 2 storre og 2 mindre Nogler, hvoraf

de forstnævnte bor opbevares af Landfogden, medens

de mindre Nogler forblive hos Hr. Stiftamtmanden.

For Jernpengeskabets Modtagelse udbedes Hr. Stift-

amtmandens Tilstaaelse behageligst meddeelt. — Ju-

stitsministeriet den 24. Mai 1859 \

27. Mai. Forordning ang. Rentefodens Frigj oreise og

Forandring af Straffen for Aager. Christiansborg

Slot den 27. Mai 1859. Publiceret i Sender-Amtet:

1859 i Reykjavik By, 1860 i Gullbringa og Kjosar, Arnes,

Rangarvalla, Vestmannb og Skaptafells Sysseler, 1861iBorgar-

ijords Syssel. Vester-Amtet : 1860 i Myra og Hnappadals

Syssel, Snæfellsnes, Dala, Bardastrands og Stranda Sysseler;

1861 i Isafjords Syssel. Nord- og Oster -Amtet: 1860iHuna-

vatns, Skagafjords, Oefjords, Thingcte, Nordermula og SOnder-

mul'a Sysseler.
#
— Original-Aftryk paa Islandsk og Dansk hos

Schultz, 4 Blade i 4 to
. Forste Side Titelblad, den islandske

Titel Bversi, der nedenfor den danske, og det Ovrige af Titel-

bladet dansk. S. 2, 4 og 6 optage den islandske Text af For-

ordningen med Kongens Underskrift og Stempel, samt Justits-

ministerens (Simony) Paraphering. Paa Siderne 3, 5 og 7

optages den danske Text, ligeledes med Underskrifter. Sidste

Side blank. Tibindi um stj6rnarmalefni Islands I, 263—264.

') under 1. Juni anvises for den nævnte Kasse til Smede-

mesteren 320 Rd., og for Emballage, Transport m. v, 17

Rd., tilsammen 337 Rd. Isl. Copieb. sst. Nr, 380,
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ovenfor). Depart. Tid. 1859, S. 464—465. Algreen-Ussings 27. Mai.

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkom-

mende, 1859, S. 103—104.

Til skip un, sem logleibir å lslandi, meb breyt-

ingum, log 6. April 1855, er gjora leiguburo af pen-

ingum frjalsan i vissum tilfellum, og breyta straffi fyrir

okur, m. m.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum mebtekib J)egnlegt ålitsskjal Vors

trua aljnngis um ab logleiba a lslandi, nieb breytingum,

log 6. April 1855, er gjora leiguburb af peningum

frjalsan i vissum tilfellum, og breyta straffi fyrir okur

m. m., bjobum Ver og skipum fyrir a J>essa leib:

1. Hinn almenni leiguburbur af peningum, 4 af

hundrabi, sem åkvebinn er meb tilskipun 20. Marts 1815,

7. gr., samanb. opib bréf 22. Novembr. 1820, 2. gr.,

skal eptirleibis ab eins gilda um lån gegn vebi i fast-

eignum, en i obrum peningalanum skal leiguburburinn

vera 6bundinn.

2. |>egar skuldunautur borgar ekki skuld sina a

rettum gjalddaga, er hann skyldur til, upp fra |)éim

degi, er lånardrottinn Ieitar rettar sins a loglegan

hatt og J)ångab til borgab verbur, ab greiba i leigu

einum meira af hundrabi, en heimilab er i logum, eba

samib hefir verib um milli hlutabeigenda, eba sibur og

venja er til milli kaupmanna. Jjessu skal einnig fylgt

( um. lån, sem standa i fasteignum; [)6 mega seinni

vebliafendur einkis i missa vib l)ab, ab hin algenga leiga

af slikum lånum er hækkub.

3. I stabinn fyrir straff {)ab, ab hofubst611inn skuli

upptækur, sem åkvebib er fyrir okur i donsku laga 5.

bokar 14. kap. 5. art. og tilskipun 14. Mai 1754 6. gr.,

ber |)essu lagabroti eptirleibis ab hegna meb fjårsekt,

er eigi se minni en fjorfaldur og eigi stærri en tuttugu-

faldur så ågobi, er ologlega hefir tekinn verib, ef tøftb
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1859. verbur nåkvæmlega sannab, hve raikill slikur agobi liafi

27. Mai. verio, en ab obrum kosti skal akveba sektina eptir

ollum målavoxtum.

4. Takmorkun su, sem åkvebin er i tilskipun 14.

Mai 1754 6. gr., vibvikjandi {)6knun til erindisreka eba

milligongumanns, skal, asamt hegmngu l>eirri, er Vib

lå ef litaf var brotib, vera ur logum numin.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser J^egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Kristjansborg, 27. dag

Maiinanabar 1859.

Forordning angaaende en modificeret Udvidelse

til Island af Lov af 6. April 1855, hvorved Rente-

foden i visse Tilfælde|frigjSres' og Straffen for Aager

forandres, m. v.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

angaaende en modificeret Udvidelse til Island af Lov

af 6: April 1855, hvorved Rentefoden i visse Tilfælde

frigjores og Straffen for Aager forandres m. v., byde

og befale Vi som folger:

1. Den ved Forordning af 20. Marts 1815 § 7,

cfr. Plakat af 22. Novbr. 1820 § 2, bestemte alminde-

lige Rentefod af 4 pCt. skal for Fremtiden ikkun være

gjældende for Udlaan i faste Eiendomme, hvorimod

Rentefoden ved andre Udlaan skal være fri.

2. Naar en Debitor ikke i rette Tid betaler sin

Gjæld, bliver han pligtig til, fra den Dag, Creditor

paa lovlig Maade soger sin Ret, og indtil Betalingen

erlægges, at svare 1 pCt. hoiere Rente end den, der

er hjemlet ved Lovgivningen eller ved Overeenskomst

mellem Parterne, eller ved den blandt Kjobmænd sted-

findende Skik og Brug. Dette skal ogsaa anvendes

med Hensyn til Laan i faste Eiendomme, dog at de

senere Panthavere ikke skulle lide under Forhoielsen

af den for deslige Udlaan almindelig gjældende Rentefod.
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3. Istedetfor den i Danske Lovs 5—14—5 og 1859.

Forordn, af 14. Mai 1754 § 6 fastsatte Straf for Aager Tj^NtøT
af Kapitalens Confiskation, bliver denne Lovovertrædelse

for Fremtiden at ansee med en Mulkt af det Fire- til

det Tyvedobbelte af den ulovligt oppebaarne Fordee),

saafremt dennes Storrelse noiagtigt lader sig oplyse,

og i modsat Fald med en efter samtlige Sagens Om-
stændigheder lempet Mulkt.

4. Den i Forordn, af 14. Mai 1754 § 6 fastsatte

Begrændsning af Commissionairens eller Mellemhand-

lerens Recognition og den for Overtrædelse af samme

fastsatte Straf bortfalder. 1

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

27. Mai 1859.

Plakat ang. Tilladelse til at forhyre frem- 27. Mai.

mede Sofolk. Christiansborg Slot den 27. Mai

1859. — Publiceret i Sonder -Amtet: 1859 i Reykjavik,

1860 i Arnes, "Vestmanno, Rångårvalla og Skaptafells Sysseler

;

Vester-Amtet : 1860 i Myra og Hnappadals, Snæfellsnes, Dala,

Bardastrands og Stranda Sysseler: 1861 i Isatjords Syssel.
• •

Nord- og Oster-Amtet : 1860 iHunavatns, Skagaljords, Oefjords,

ThingSe, Nordermula og Sdndermula Sysseler. — Original-

Aftryk paa Islandsk og Dansk hos Schultz, 2 Blade i 4*°.

Forste Side Titelblad, den islandske Titel Sverst, der nedenfor

den danske og det Ovrige af Titelbladet dansk. Den anden

Side optager den islandske Text og den tredie Side den danske,

med Kongens Underskrift og* stempel, parapheret af Justits-

ministeren (Simony). Den fjerde Side blank. — Tioindi um
stjérnarmålefni Islands I, 264 265.

Dansk: Original-Aftryk med den islandske Text (see

ovenfor). Depart. Tid. 1859, S. 465—466. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

1859, S. 105.

•

Opio bréf, er logleioir a l'slandi log 13. Septbr*

1855, sem leyfa donskum skipuruni ab raba vitlenda

menn å skip sin. .
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1859. Ver PriBrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

^^p^Eptir ao Vér hofum meotekio j)egnlegt alitsskjal Vors

triia aljringis, nm ao gjora gildandi a Islandi log 13.

Septembr. 1855, sem leyfa donskum skipurum ao raoa

utlenda menn å skip sin, bjooum Vér og skipum fy rir

å J>essa leio:

[>ao skal hér eptir, [)egar danskt skip er gjort ut

fra einhverjum stao a Islandi, vera leyft, einnig ao raoa

å [>ao utlenda sjomenn, j}6 skal [>ess gætt, ao hclmingur

skipverja, auk skipstj6ra og styrimanna, sé menn, er

eigi heima i hinu danska konungsveldi.

Eptir ]pessu eiga allir hlutaoeigendur ser jpegnlega

ao hegoa. — Gefio i holl Vorri Kristjansborg, 27. dag

Maimånaoar 1859.

Plakat, hvorved Lov af 13. Septbr. . 1855 om

Adgang for danske Skibsforere til at forhyre fremmede

Sofolk udvides til Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

angaaende Udvidelse til Island af 13. Septbr. 1855 om

Adgang for danske Skibsforere til at forhyre fremmede

Sofolk, byde og befale Vi som folger:

Det skal herefter, naar et dansk Skib udredes fra

et Sted i Island, være tilladt, dertil at forhyre ogsaa

fremmede Sofolk, dog at, foruden Skipperen og Styr-

mændene, Halvdelen af Skibsmandskabet skal bestaae

af Personer, der ere hjemmehorende i det danske

Monarchi.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

27. Mai 1859.

27. Mai Plakat ang. Bekj endtgj orelser i de offentlige

Tidender i Island. Christiansborg Slot don 27. Mai



Plak. ang. Bekjendtgjorelser. 481

1859. — Publiceret i Sender-Amtet: 1859 i Reykjavik ; 1859.

1860 i Arnes, Kangarvalla, Veslmanno og Skaptafells Sysseler 5 27. Mai.

1861 i Borgarfjords Syssel. Vester-A intet: 1860 i Myra og

Hnappadals, Snæfellsnes, Dala, Bardastrands og Stranda Sys-

seler. Nord- og Oster-Amtet: 1860 i Hunavatns, Skagafjords,

Oefjords, Nordermula og Sondermula Sysseler. — Original-

Aftryk paa Islandsk og Dansk hos Schultz, 2 Blade i 4to
.

Ftfrste Side Titelblad, den islandske Titel overst, der nedenfor

den danske og det Ovrige af Titelbladet dansk. Den anden

Side oplager den islandske og. den tredie den danske Text,

begge med Kongenŝ Underskrift
off Stempel^ samt med Ju-

stitsministerens (Simony) Paraphering. Fjerde Side blank. —
Ti'bindi um stj6rnarmålefni Islands I, 264.

Dansk: Original-Aftryk med den islandske Text (sce

ovenfor). Depart. Tid. 1859, S. 466. Algreen-Ussings Sam-

ling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

1859, S. 104.

O pib bref um breyting a reglum Jjeim, er gilda

a Islandi, vibvi'kjandi auglysingum 1 blobunum 1 vissum

tilfellum.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Ver hofum mebtekib J>egnlegt alitsskjal Vors

triia aljungis, um ab gjora gildandi å Islandi log 22.

Febr. 18o5, vibvikjandi auglysingum Joeim, sem 1 vissum

tilfellum abur voru logbobnar 1 biobum »Adressekon-

toirsins«, bjobum Ver og skipum fyrir å J)essa leib:

Auglysingar [>ær, sem, eptir reglum |>eim, er hingab

til hafa verib 1 gildi å Islandi, attu, til I)ess j>ær gæti

ålitizt nægilega birtar, ab takast inn i Berlingatibindi

og 1 blob » Adressekontoirsins» eba 1 dagblab stiptisins,

skulu héreptir ål itast Jmnnig kunngjorbar, ef J>ær hafa

verib birtar 1 hinum fyrstnefndu tibindum og i einhyerju

blabi, sem kemur ut 1 Reykjavik og nakværnar verbur

tiltekib af domsmåla-stjornarherranum.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser |)egnlega

ab hegba. — Gelib i holl Vorri Kristjansborg, 27. dag

Maimånabar 1859.

XVII. B. 31
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Plakat angaaende Forandring i de for Island

gjældende Regler om Bekjendtgjiirelser i offentlige

Tidender i visse Tilfælde.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

om Udvidelse til Island af Lov af 22. Februar 1855,

angaaende de tidligere i visse Tilfælde befalede Kund-

gjorelser i Adressekontoirets Efterretninger, byde og

befale Vi som folger:

De Bekjendtgjorelser, der, efter de hidtil paa Is-

land gjældende Regler, for at ansees tilstrækkeligen

kundgjorte, skulde indfores i den Berlingske politiske

og Avertissementstidende samt i Adressekontoirets

Efterretninger, eller vedkommende Stiftsavis, blive her-

efter at ansee saaledes kundgjorte, naar de have været

indrykkede' i den førstnævnte Tidende og i et i Reykja-

vik udkommende offentligt Blad, som dertil af Vor

Justitsminister nærmere maatte blive bestemt.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

27. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang*. Kongens Underskrift

under Lovenes islandske Text. Christiansborg den

27. Mai 1859. — Isl. Forestill, og Resol. Prot. 1859,

Nr. 17. Vedfbiet er Petition fra Althinget, dat. 27. Juli 1857,

i Original med dansk Oversættelse, jevnf. Ti'oindi fra alfungi

Jslendinga 1859, Viob. B, S. 66; 1857, S. 354-356.

I Forestilling fra Justitsministeriet (Simony) 24. Mai 1859

bemærkes Fttlgende:

Fra det sidst forsamlede Althing er der paany indkommet

et med 16 Stemmer mod 5 vedtaget Andragende om, at den

islandske Text af de for Island udkommende Love maa, lige-

som den danske, blive forsynet med D. M.'s og vedkommende

Ministers Underskrift.

Idet dette Andragende vedlægges saavel in originali som

i verificeret dansk Oversættelse, fremhæver Ministeren, at der

allerede trende Gange tidligere ere indkomne Andragender fra
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Althinget om samme Gjenstand, men dog af et noget for- 1859.

skjelligt Indhold. - Medens nemlig Thinget i 1847, ligesom 27. Mai.

nu, har indskrænket sig til at andrage paa, at Lovens is- —-^-^»-

landske Tevt gives samme Authenticitet som den danske, har

det baade i 1849 og i 1853 anholdt om, at Lovene maatte

blive udfærdigede alene i det islandske Sprog, samt saaledes

underskrevne af Kongen og vedkommende Minister, hvortil

"der~(log i Petitionen for 1849 var foiet den subsidiaire Ind-

stilling, at, dersom Lovene skulle udfærdiges i begge Sprogene,

den islandske Text da alene maatte blive anseet som Original,

og ikke den danske.

I Anledning af disse allerund. Andragender er der imid-

lertid ved de allern. Bekjendtgjorelser til Althinget af 19. Mai

1849, 23. Mai 1853 og 7. Juni 1855 blevet tilkjendegivet

Thinget, at D. M. ikke har seet Dem istand til at gaa ind

paa samme. — I den sid stanforte Bekjendtgjorelse blev det

derhos, forsaavidt Indstillingen gik ud paa, at Lovene for

Island skulle affattes alene i det islandske Sprog, tilfb'iet, at

der saa meget mindre kunde være Spdrgsmaal om at opfylde

dette Onske, som Hensynet ikke alene til de dansktalende

Undersaatter i Island, men ogsaa til Htfiesteret, som overste

Instants i de islandske Retssager, og til Ministerierne i de

administrative Sager, gjor det ncidvemligt, at Lovene for Is-

land fremdeles udgives ogsaa i det danske Sprog, og endelig

erholdt Althinget i denne Bekjendtgjorelse ogsaa Underretning

om, at D. M. havde bestemt, at den islandske Oversættelse

af de Love, som udgives for Island, for Fremtiden skulde

verificeres af en af Dem dertil bemyndiget Mand, samt at dette

Hverv for Tiden var overdraget til Directeuren for det islandske

Departement, Etatsvaad Stephensen.

I sit nu indgivne allerund. Andragende har Althinget an-

ftSrtj at det fuldkommen erkjender, at der ved den sidstanftjrte

Foranstaltning er skeet nogen Forbedring i den tidligere Til-

stand, især forsaavidt derved synes at være gjort et Skridt

fremad til at raade Bod paa den hidtil stedfindende Hoved-

mangel med Hensyn til de Love, som ere bestemte til at

gjælde for Island, men desuagtet kan Thinget ikke skjule for \

sig selv, at disse Love ikke destomindre lade særdeles meget

tilbage at bnske med Hensyn til den Sikkerhed, Authenticitet,

Httihed og Uforkrænkelighed, der er lige uundværlig, saavel

for selve de gjældende Love, som for dem, til hvis Efterlevelse

Lovene ere .udgivne. — Thinget har endvidere bemærket, at

31*



484 Egl. Rcsol. ang. Underskrift under .Lovene.

1859. ligesom D. M. allerede har taget Thingets Petitioner angaaende

27. Mai. denne Sag i allern. Betragtning og seet Udvei til at lade nogen

Forbedring heri indtræde, saaJedes er det Thingets allerund.

Haab, at det vil lykkes D. M. i Deres Visdom og ifølge Deres

landsfaderlige Omhu for Deres islandske Undersaatters natur-

lige og uomtvistelige Rettigheder og sande Tarv, at finde en

Udvei til fuldstændig at ordne denne Sag saaledes, at denne

afsidesliggende Landsdeels Indvaanere ikke mindre end allé

D. M.'s Øvrige Undersaatter i Monarehiet kunde inden kort

Tid erholde den Ret og den Tilfredsstil/else, at see Landets

Love skrevne i det islandske Sprog, sanctionerede og stad-

fæstede ved Kongens og vedkommende Ministers Underskrift.

Dette Haab har Thinget endeligen sdgt at understotte ved

paany at fremture de Grunde, det tidligere har anført i dets

Petitioner angaaende denne Sag, nemlig, at Islændernes gamle

Althing langt ned i Tiden deels selv udstedte, deels stadfæstede

de fra Kongerne paa Islandsk udgaaede Love, at det har

været de danske Kongers ligesom det endnu er D. M.'s Villie,

at hele Lovgivningen i Island btti Vfe&re paa Islandsk, sanc-

S tioneret og stadfæstet ved Lovgiverens egen Underskrift, at

der i det 18de og den første Deel af dette Aarhundrede er

udgaaet adskillige Befalinger til forskjellige Lovkyndige i Is-

land om Forfattelsen af en ny Hovedlovbog for dette Land,

der .skulde affattes i det islandske Sprog, ligesom der fra de

senere Enevoldskonger ere udgaaede direkte Befalinger om,

at Lovene skulle udfærdiges paa Islandsk, og at de ikke maae

thinglæses eller autoriseres som Love i Island undtagen paa

Islandsk (For. 11. Juli 1800, Kgl. Resol. 31. Oktbr. 1831 og

For. 21. Decbr. s. A."), hvilket ogsaa er yderligere bestyrket ved

flere i de senere Aar afsagte Højesteretsdomme, og endelig, at

det er bestemt, at de Lovudkast, som forelægges Althinget,

skulle behandles paa Islandsk, samt at Thingets Betænkninger

og Petitioner in oiiginali skulle affattes i dette Sprog.

Ved at forelægge Kongen nærværende Petition yttrer Mi-

nisteren, at han ikke skjbnner rettere, end at det deri udtalte

Onske, der ogsaa sees at ligge alle Islændere, selv de mest

loyale, særdeles meget paa Hjerte, er i og for sig naturligt

og billigt. Som af Althinget bemærket skulle nemlig de for

Island udgivne Love, for at være forbindende sammesteds,

være publicerede i det islandske Sprog, cfr. For. 21. Decbr.

1831 og Høiesteretspræjudikat 9. Decbr. 1842, hvilket ogsaa

har sin naturlige Grund deri, at Indbvggerne i Island kun
undtagelsesviis forstaae Dansk.
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Men. er det saaledes givet, at det er den islandske Text, 1859.

som de islandske Undersaatter skulle efterleve, er det ikke 27. Mai.

at undres over, at de ikke finde dem tilfredsstillede ved at
~-~*m>^^-

denne Text emanerer som en Oversættelse, og at denne man-

gelfulde Form kan medføre, at den Agtelse, som Loven bor

nyde hos de Statsborgere, af hvem den skal efterleves, svæk-

kes. — J3a derhos alle Lovforslag forelægges Althinget paa

Islandsk, og den islamiske Text af de Betænkninger og Peti-

tioner, som indkomme fra Althinget, ifdlge Althingsanord-
*

ningen, cfr. § 43, skal betragtes som Originalen, kan det ikke

andet end ansees som en væsentlig Ulempe, at denne Original

ved Lovens Emanation vender tilbage som Oversættelse.

Foruden den Analogi, som kan hentes derfra, at de Love,

som udgives for Hertugdbmmet Slesvig, udfærdiges i to Sprog,

begge stadfæstede med Kongens og vedkommende Ministers

Underskrift, maa det bemærkes, at ogsaa Lovene for Island

ere i en tidligere Periode, nemlig i Tidsrummet fra 1763 til

1807, jevnligen blevne udfærdigede paa lignende Maade, idet

ogsaa den islandske Text af disse Love har været forsynet

med Kongens og vedkommende Collegies Underskrift, hvilket

dog paa enkelte Undtagelser nær nærmest var Tilfældet med

de gjennem det kgl. Rentekammer udfærdigede Love. — Som

Exempel herpaa kunne anfdres 1

:

Octroy 15. August 1763, hvorved Islands Beseiling

i 20 Aar overdrages til det almindelige Handelscompagni

;

Forordn. 15. Mai 1770, angaaende den paa Island

anordnede Commission m. v.
;

Forordn. 15. April 1776 om Friheder for dem, som

optage bde Jorder;

Forordn. 13. Mai s. A., om Gjærder samt Tuers Jævning
5

Forordn. 30. Mai s. A., om den islandske Taxt og

Handel;

Forordn. 17. November 1786, angaaende de Fri-

heder, som forundes de paa Island oprettede Kjbbstæder;

Forordn. 13. Juni 1787, om den islandske Handel og

Skibsfart 5

Rentek. Plakat 24. Marts 1802, angaaende Mulkt

for dem, som ibrsbmme at give Mckle eller vise Trods mod
Matrikuleringscommissionen

;

Plakat 19. Septbr. 1806 om Ophævelse af Landsleie-

balkens 12. Capitel, om Salg af H6;

'

) jevnf. Ti&indi fra al[>ingi Islendmga 1847, S. 107-108.
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1859. Plakat 22. April 1807, indeholdende nærmere Be-

27 Mai. stemmelser angaaende Handelen og Kjbbstanlerne i Island.

— At man efter denne Tid ophorte med at udgive Lovene

paa den anforte Maade, hidrbrer formentligen Ira, at der ikke

i Collegierne var ansat nogen Embedsmand, der var det is-

landske Sprog saaledes mægtig, at han kunde besbrge Lovenes

Oversættelse, og man valgte da den Udvei, at overdrage til

Landsoverretten i Island at besbrge Oversættelsen og Ud-

givelsen paa Islandsk af de for dette Land bestemte Love,

cfr; Canc. Skriv. 2. August 1800. Da denne Foranstaltning

imidlertid viste sig at være uhensigtsmæssig, blev det i Aaret

1831 overdraget til en herværende Embedsmand, der var en

indfødt Islænder (Etatsraad Magnusen), at besbrge Oversæt-

telsen, der dog heller ikke fandtes tilfredsstillende, vistnok

som Fblge af, at Oversætteren ikke var i Besiddelse af den

dertil fornødne juridiske Dannelse.

Forholdet har imidlertid i denne Henseende væsentligen

forandret sig, efterat der er oprettet et særeget islandsk De-

partement, hvori indfodte Islændere ere ansatte, og hvorigjen-

nem alle Island vedkommende Lovgivningssager behandles,

og ligesom Althinget har erklæret sig tilfreds med den Maade,

hvorpaa Oversættelserne nu besbrges, saaledes tor det ogsaa

antages, at der for Fremtiden i bemeldte Departement stedse

ville findes de fornbdne Kræfter til at udfore det omhandlede

Arbeide paa en fyldestgjorende Maade.

Da saaledes de praktiske Vanskeligheder, der tidligere

vare forbundne med Lovenes Udfærdigelse paa Islandsk, nu

maae antages at være for stbrste Delen hævede, idet der, saa-

ledes som Forholdet nu er ordnet, formentligen haves til-

strækkelig Betryggelse for, at den islandske Text vil for Frem-

tiden blive besbrget med tilbbrlig Nbiagtighed, turde der være

Anledning til at imbdekomme Althingets og Islændernes længe

nærede Onske i det heromhandlede Punkt, og det saa meget

mere, som nærværende Andragende, i Modsætning til de i

Aarene 1849 og 1853 om samme Gjenstand indgivne Petitioner,

maa erkjendes at være holdt indenfor de rette Grændser, og

derfor vanskeligere vil kunne afvises, og indstilles derfor:

at den islandske Text af de for Island udkom-

mende Love maa for Fremtiden blive forsynet med

P. M.'s og vedkommende Ministers Underskrift.
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[Kongelig Resolution
|

:

Indstillingen bifaldes. Christiansborg Slot den
27. Mai.

1859.

27. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang. Udvidelse af nogle 27. Mai.

i Aarene 1855 og 1856 udkomne Love til Island.

Christiansborg den 27. Mai 1859. — isi. Porest. og

Resol. Prot. 1859, Nr. 18. Som Bilag ere tilføiede: Udkast

til Plakat ang. Bekjendtgjorelser i Bladene,- Udkast til For.

ang. Rentefoden m. in., og Udkast til Plakat ang. Forhyring

af fremmede Scifolk, jevnf. Tioindi fra alfungi Islendinga 1859,

Vinb. B, S. 72-75.

Justitsministeren (Simonv) bemærker i Forestilling 24.

Mai 1859 i Anledning af denne Sag:

1 Overeensstemmelse med allerh. Resolution af JO. No-

vember 1843, hvorved er bestemt, at den kgl. Commissarius

ved det islandske Althing har, hver Gang samme er forsamlet,

efter foregaaende Conierence med vedkommende Collegier, at

forelægge Thinget de iblandt de senest udkomne almindelige

Anordninger for Danmark, angaaende hvis Udvidelse til Island

intet særligt Lovudkast er befalet fremlagt, men som det inu-

ligen kunde være hensigtsmæssigt at gjore gj ældende paa Is-

land, med Opfordring til Forsamlingen at afgive sin Betænk-

ning saavel angaaende Udvidelsen som angaaende de Modi-

fikationer, der ved saadan Udvidelse maatte findes hensigts-

mæssige, have ifølge herfra given Anledning følgende af de

for Aarene 1855 og 1856 for Kongeriget udkomne almindelige

Love af den kongel. Commissarius, Amtmand Melsted, været

forelagte det sidstafholdte Althing til Betænkning, nemlig:

1) Lov af 22. Februar 1855, angaaende de tidligere i

visse Tilfælde befalede Kundgjorelser i Adressecontoirets Kfter-

retninger
$

2) Lov af 6. April s. A., hvorved Rentefoden i visse

Tilfælde frigjttres og Straffen for Aager forandres, m. v.,

3) Lov af 13. September s. A., om Adgang for danske

Skibsførere til at forhyre fremmede Scrfolk, og

4) Lov af 8. Marts 1856, hvorved det paalægges HcJieste-

ret at angive Grundene for dens Domme,
hvorhos Thinget er blevet opfordret til at tage under Over-

veielse, om nogle flere af de almindelige Love fra bemeldte

Tidsrum maatte egne sig til Udvidelse til Island med eller

uden Modifikation,



488 Kgl. Resul. ang. Udvidelse af Luve.

1859. Efterat Althinget har taget denne Sag under Behandling

27. Mai. Paa luvbefalet Maade, har det i sin i denne Anledning afgivne

—tt* alleranderd. Betænkning, hvad den under Nr. 1 anførte Luv

angaaer, yttret, at det maatte være enigt i, at denne Luv i

ug fur sig egnede sig til Udvidelse til Island, navnlig med

Hensyn til Bestemmelserne i Plakat af 9. Mai 1855, hvorved

Lov af 25. April 1850 udvides til Island; men under Sagens

Overveielse kom Thinget til det Resultat, at det vilde være

mere hensigtsmæssigt, at de Bekjendtgjurelser, sum ifølge den

nævnte Lov vilde være at publicere i Adressecontoirets Efter-

retninger, bleve publicerede i et af de i Reykjavik udkum-

mende Blade, efter Regjeringens nærmere Bestemmelse ; men

deraf vilde da følge, at de heromhandlede Bekjendtgjorelser

blot vilde være at publicere i den Berlingske Tidende og i

den Avis, som udkom i Reykjavik og nærmere blev bestemt,

og Udvidelsen af Loven, saaledes som den foreligger, vilde

da bortfalde.

Med Hensyn til Udvidelsen af Loven af 6. April 1855

vare vel Meningerne i Thinget deelte, men man kom dog med
11 Stemmer mod 8 til det Resultat, at denne Luv burde gj øres

gjældende fur Island, hvorhos Thinget dog med 18 Stemmer

mod 5 vedtog Udeladelsen af § 2 for Islands Vedkommende,

og med denne Modifikation vedtog Thinget med 14 Stemmer

mod 6* at indstille til D. M. Lovens Udvidelse til Island.

Angaaende Luven af 18. Septbr. 1855 maatte Thinget vel

erkjende, at den under de bestaaende Forhold i Island ikke

vilde kunne have nogen væsentlig Betydning, men da Thinget

paa den anden Side maatte være enigt i, at dette Forhold

muligen vilde forandres og sandsynligviis vil forandres i Tidens

Løb, naar Handelsforholdene have udviklet sig mere i Island,

formente Thinget, at der var grundet Anledning til allerund.

at andrage paa, at Loven udvides til Island med den For-

andring, at sammes Begyndelse kommer til at lyde saaledes:

• Det skal for Eftertiden, naar et Skib, som hører hjemme

i Kongeriget Danmark eller i Island, udredes fra et Sted i

Danmark eller her i Landet, være tilladt« etc.

og at i Slutningen sættes »Monarchiet» istedetfor »Kongeriget«.

Hvad endelig den under Nr. 4 anførte Lov af 8. Marts

1856 angaaer, formente Thinget, at den selvfølgeligen burde

udvides til Island, da Høiesteret er Øverste Instants fur de

islandske Rettergangssager , hvorfur Thinget eenstemmigen

vedtug allerund. at indstille, at denne Luv uforandret maa
udvides til Island.
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Foruden de i det Foregaaende omhandlede 4.Love, hvor- 1859.

paa Althingets OpmaM'ksomhed af Ministeriet, var bleven lien- 27. Mai.

ledet, har Thinget, i Henhold til den til samme stillede Op- —

-

fordring om, at tage under Overveielse, om nogen anden af de

i 1855 og 1856 udkomne almindelige Love egnede sig til Ud-

videlse til Island, i sin allerund. Betænkning tillige omhandlet

Loven af 2. April 1855 om Indkaldelse af de gamle Rigsorter

eller '/a Species Stykker, men da Sporgsmaalet om denne Lovs

Udvidelse eller Anvendelse paa Island formentlig henhører

under Finantsministeviets Ressort, er denne Deel af Sagen

herfra tilstillet bemeldte Ministerium til videre Foranstaltning.

Med Hensyn til de bvrige af Althinget omhandlede Love

bemærkes, at det vel i og for sig kunde være noget tvivlsomt,

om det var nødvendigt udtrykkelig til Island at udvide Be-

stemmelsen i Loven af 22. Februar 1855, hvorefter den tid-

ligere i visse Tilfælde- befalede Kundgjbrelse i Adressecontoirets

Efterretninger er bortfaldet, men da slige Kundgjcirelser om-
tales i Plakat for Island af 9. Mai s. A., og da dette Lovbud

er yngre end Loven af 22. Februar, maa det dog ansees ret-

test, at de Anordninger, i Medfør af hvilke Bekjendtgjcirelse

i visse Tilfælde skulde ogsaa for Islands Vedkommende ind-

føres i Adressecontoirets Efterretninger, forsaavidt ogsaa ud-

trykkelig hæves, og da Min. ikke skjønner, at der kan være

Noget at erindre imod Althingets Forslag, forsaavidt det gaaer

ud paa, at de i Plakat af 9. Mai 1855 omtalte Bekjendtgjørel-

ser i vedkommende Stiftsavis for Fremtiden bortfalde, imod

at der istedet derfor træder en Bekjendtgj oreise i et i Reykjavik

udkommende Blad, er her udarbeidet vedlagte Udkast til en

Plakat, ang. Forandring i de for Island gjældende Regler om
Bekjendtgjorelser i offentlige Tidender i visse Tilfælde, hvilket

saaledes indstilles til Kongens Approbation.

Hvad de under Nr. 2 og 3 anførte Love af 6. April 1855

og 13. Septbr. s. A. angaaer, da finder Minist. ikke, at der

kan være Noget til Hinder for, at disse Lovbud udvides til

Island efter Althingets Onske og med de af Samme foreslaaede

Ændringer, dog med en saaledes forandret Redaktion i Be-'

gyndelsen af Loven af 13. Septbr., som findes anført i det

hermed følgende Udkast.

Naar Althinget derimod eenstemmigen har andraget paa,

at Loven af 8. Marts 1850, hvorved det paalægges Høiesteret

at angive Grundene for dens Præmisser, maatte udvides til

Island, da kan Minist. ikke ansee dette for nødvendigt eller

i
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1859. engang passende, eftersom denne Lov allerede ifolge sit Ind-

— hold er forlængst traadt i Virksomhed ogsaa med Hensyn til

27. Mai.
igiarifl^ hvilket fremgaaer deraf, at Hbiesteret har i Hftieste-

retstidenden offentliggjort Præmisserne til dens Domme ogsaa

i de islandske Sager, og den af Althinget til Stolte for An-

dragendet om Lovens Udvidelse paaberaabte Omstændighed,

at PJak. 17. Febr. 1847 om Salair til Defensorer for Hoiesteret

er i sin Tid udvidet til Island, jfr. Plak. 9. Mai 185.5, kan

neppe ansees som afgjorende, da Tilfældene formentlig ikke

ere analoge. Derimod ansees det for hensigtsmæssigt, at denne

Lov foranstaltes oversat paa Islandsk, for at samme derefter

kan opsendes til Thinglæsning i Island paa den i Forordning ,

21. Deebr. 1831 bestemte Maade.

1 Henhold til det Anførte forelægges indbemeldte trende

•
. ; Udkast til ~ <' :

'

allerhoieste Approbation.

|
Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Althingets Petition

om en ny Forfatning for Island. Christiansborg

Slot den 27. Mai 1859. — Isl. Forest. og Resol. Prot.

1859, Nr. 25. Som Bilag er vedfbiet Althingets Petition om
en Forfatning for Island m. m., med dansk Oversættelse,

jevnf. Tffiindi fra aljxfagj Islendmga 1859, Viob. B, S. 66-: 67.

I Forestilling fra Justitsministeriet (Simony) 25. Mai 1859

yttres Fbigende:

Til det sidst forsamlede Althing indkom der fra forskjel-

lige Distrikter i Island 16 med 673 Underskrifter forsynede

Petitioner om, at Althinget vilde indgive et allerunderd. An-

dragende om, at D. M., i Overeensstemmelse med allerh. Til-

sagn i Reskr. af 23. Septbr. 1848, allern. vilde lade udarbeide

og for en Forsamling af nogle i Island udvalgte Mænd fore-

lægge et Udkast til en Lov om en forbedret ny Organisation

af Regjeringen i Island og dettes forfatningsmæssige Stilling i

Monarchiet, ligesom der ogsaa fra et af Althingets Medlemmer

blev indgivet et direkte Forslag, betræflende den samme Sag,

nemlig at Althinget vilde andrage paa, at en ny og forbedret

Forfatning for Island maatte blive udarbeidet i Overeensstem-
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raelse med de i Althingets allerund. Petition af 9. August 1853 1859.
fremhævede Grundsætninger. . 27. Mai.

Forsamlingen nedsatte en af 7 Medlemmer bestaaende - —
Comitée til at overveie Sagen, og efter at den havde afgivet

sin Betænkning, og Sagen derefter var bleven diskuteret paa

anordningsmæssig Maade i to Plenarmoder, vedtog Althinget,

med 17 Stemmer mod 4, allerund. at andrage paa:

I. At D. M. allern. vil lade udarbeide og forelægge det

næst sammentrædende Althing et Lovudkast angaaende en

friere Organisation af de islandske Forhold, samt Ordningen

af Islands forfatningsmæssige Stilling i Monarchiet (vedtagen

med 18 Stemmer mod 2), og

II. At efternævnte Grundbestemmelser, ved Udarbeidelsen

af dette Lovudkast, maatte blive tagne til Følge:

a) at Althingets Virkekreds og Myndighed maa blive saa-

ledes udvidet, at det erholder besluttende (o: lovgivende)

Myndighed i alle de Sager, der forhen have henhørt under

dets Behandling (vedtaget med 16 Stemmer mod 5).

b) at der bliver oprettet og ansat en fælles Overbestyrelse

for Landet, bestaaende af 3 Medlemmer, paa eet Sted, nemlig

Reykjavik, til hvilken der maatte overdrages den endelige Af-

gjørelse af alle administrative Forretninger og den udøvende

Magt i de islandske Sager, om hvilke det ikke bliver lov-

bestemt, at de skulle afgjøres af D. M. eller af D. M.'s Ge~

heimestatsraad, samt at denne Overbestyrelse maa have Sæde

paa Althinget, for der at varetage Regjeringens Interesser

(antaget med 14 Stemmer mod 6). .

c) at D. M. allern. overdrager een og samme Embeds-

mand den endelige Behandling og Afgjørelse af alle de is-

landske Sager, om hvilke det bliver lovbestemt, at de ikke

henhøre under de Ministres Afgjørelse, under hvilke de fælles

Anliggender for hele Monarchiet sortere, eller ikke kunne finde

deres endelige Afgjorelse i Island, samt at disse Sager af denne

samme Embedsmand maatte blive D. M. allerund. foredragne

til allerh. Resolution eller Sanction (vedtaget med 15 Stemmer

mod 4), og

d) at den dømmende Magt i Landet maatte erholde en

til Althingets udvidede Myndighed og Virkekreds og den for-

bedrede Organisation af Landets Overbestyrelse svarende Re-

form (vedtaget med 16 Stemmer mod 3).

Den af Althinget i denne Anledning vedtagne Petition

forelægges saavel in priginali som i bekræftet dansk Over-
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1859. sættelse, og Ministeren vil foreløbig af samme fremhæve de

27. Mai. Grunde, der have bevæget Thinget til at indgive dette An-

rf^yi^rf: dragende, uanseet det at'slaaende Svar, som ved allern. Be-

kjendrgjørelse af 7. Juni 1855 blev meddeelt paa Althingets

Petition om samme Gjenstand i 1853. — Althinget har i saa

Henseende gjort gjældende, at det af D. M. vedallerh. Reskr.

af 23. Septbr. 1848 givne kgl. Lette om, at Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Monarehiet skal blive bestemt, endnu sfcaaer

uigjenkaldt og uopfyldt; at D. M. allern. har stadfæstet dette

Lotte ved Bekjendtgjfrelserne af 12. Mai 1852 og 7. Juni 1855;

at det er saavel Althingets som Islamdernes urokkelige Haab,

at det endnu er D. M.'s bestemte Villie og landsfaderlige

Hensigt, at dette Lotte skal blive opfyldt saaledes, at D. M.'s

Undersaatter i Island komme til at nyde de samme constitu-

tionelle Rettigheder, som D. M.'s Øvrige Undersaatter 5 at

desforuden Islændernes naturlige Ret og en ikke blot for dem

men ogsaa for deres Medundersaatter i Danmark og den øverste

Statsstyrelse bydende Nødvendighed kræver, at Landets Re-

gjeringsform og forfatningsmæssige Stilling i Monarehiet snarest

muligt maatte blive endelig ordnet, ligesaavel i Island som i

de øvrige Dele af Monarehiet, og det i fuldkommen Overeens-

stemmelse med den constitutionelle Forfatning, som nu er

bleven indført i samtlige D. M.'s ovrige Lande; at dette

endeligen er Hovedbetingelsen for, at den Uvished, ja endog

Mistillid kan fjernes, som den Omstændighed har fremkaldt

og uundgaaeligt vil fremkalde, at det er blevet nødvendigt

saalænge at udsætte Ordningen af denne ene Landsdeels For-

fatning, uagtet den for de ovrige Landsdeles "Vedkommende

allerede siden 1855 er bleven lovbestemt.

Medens næsten alle Thingets Medlemmer af disse Grunde

vare enige om, paany at indgive en Petition om denne. Sag,

har der saavel i Comitéen som i Forsamlingen været Uenighed

om Formen for denne Petition, idet Nogle ansaae det for

rettest at indskrænke sig til at andrage paa, at Althinget er-

holdt lovgivende Myndighed i de Sager, der forhen have hen-

hørt under dets Behandling, og at Landets Bestyrelse ordnes

i Overeensstemmelse dermed, hvorimod Pluraliteten af Comi-

téens Medlemmer holdt for. at man deels til Veiledning for

Regjeringen, deels for at det ikke skulde faa Udseende af,

at Althinget havde frafaldet sine tidligere udtalte Anskuelser,

tillige burde angive Hovedpunkterne for den nye Organisation

af Landets Bestyrelse, og at man ved Angivelsen heraf burde,

\
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ligesom i Thingets Petition af 1853, gaae ud fra den Anskuelse, 1859.

at det vikle være meget heldbringende tor Landet, at de en- 27. Mai.

kelte overordnede Regjerings-Institutioner bleve saa kraftige '*p"\"^'

og concentrcrede i Landet selv, som det ifølge Organisationen

af hele Monarchiets Forfatning vilde være muligt.

Oa dette sidste Forslag ved den endelige Afstemning er-

holdt de fleste .Slemmer for sig, har Althinget saaledes under

II Litr. a—.d i det Væsentlige optaget de samme Indstillings-

punkter, som indeholdes i Petitionen af 9. August 1853 under

Nr. 1, 2, 3 og 5, idet det blot har forbigaaet det i sidstmevnte

Petition under Nr. 4 gjorte Indstillingspunkt om Islands Re-

præsentation i Rigsraadet.

Uagtet det heraf sees, at Althinget ikke har taget noget

Hensyn til de udforlige Bemærkninger, som ifølge allerh. Re-

solution af 22. Marts 1855 gjennem den kgl. Commissarius

bleve meddelte Thinget som Svar paa Petitionen af 1853, og

uagtet de omhandlede Indstillingspunkler saavelsom sammes

Motivering i flere Henseender lide af stor Ubestemthed og

Uklarhed, ja endog, saavidt skjonnes, i nogle Punkter ere

selvmodsigende, maa Ministeren dog ansee det for nødvendigt,

udførligere at yttre sig om dem eller de faktiske Urigtigheder,

som Andragendet indeholder, da det overhovedet maa ansees

for utilraadeligt og endog for ugjorligt, under de nuværende

Forhold at skride til den endelige Ordning af Islands forfat-

ningsmæssige Stilling til Monarchiet. Den Hovedgrund, der

i Indenrigsministeriets allerund. Forestilling af 28. Febr. 1855

blev anfbrt for, at Tiden til at ordne dette Forhold ikke endnu

var kommen, er nemlig endnu tilstede, idet det er saa langt fra,

at Monarchiets Forfatningsforhold nu ere endelig ordnede, at de

endog ere mere complicerede end dengang, og til denne Grund,

der iovrigt maa være afgjorende, skal Minist:., efter hvad den

kgl. Commissariu6 har anfort, endnu tilfoie, at det neppe vilde

være tilraadeligt at forelægge en saa vigtig Sag, som denne,

for det nu sammentrædende, efter en ny Valglov sammensatte

Althing, hvis Charakteer og Tendenser man ikke kjender.

Naar der imidlertid tages Hensyn til, at Forholdene vare

væsentlig anderledes paa den Tid, nærværende Petition blev

vedtaget af Althinget, nemlig i Aaret 1857, kan det vistnok

ikke forundre, at Althinget paany har petitioneret om denne

Sag, der ligger Islænderne saameget paa Hjerte, og Min. vil
'

derfor foreslaac, at der i Anledning af nan-værende Andragende

maa blive tilkjendegivet Althinget, at D. M. vel ikke har seet
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1859. Dem istand til for Tiden at lade samme forelægge til Be-

tænkning Lovudkast om Islands forfatningsmæssige Stilling i

Monarchiet, men at D. M. vil lade det være Dem magtpaa-

liggende, saasnart Forholdene tillade det, at see denne Sag

ordnet paa den hensigtsmæssigste Maade, ved hvilken Leilig-

hed der vil blive taget alt muligt Hensyn til de af Althinget

i nærværende Petition udtalte Onsker.

I Henhold til det Anfftrte indstilles derfor:

at det i den allern. Bekjendtgjorelse til Al-

thinget angaaende Resultaterne af de under dets

Mode i 1857 afgivne allerund. Betænkninger og (iv-

rige indgivne Andragender, maa, i Anledning af ind-

bemeldte Petition, allern. gives Thinget Besked i

Overeensstemmelse hermed.

Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Opgjorelse af de

islandske Collektpenge. Christiansborg Slot den

27. Mai 1859. Isl. "Forestill. og Resol. Protok. 1859,

Nr. 20 5 der er vedfoiet Althingets Petition 10. August 1857

med dansk Oversættelse, jevnf. Tioindi fra alfn'ngi Islendinga

1859, Viob. B, bis. 67—68.

I Forestilling 21. Mai bemærker Justitsministeren (Simony)

om Sagen:

I Anledning af et fra det i 1855 forsamlede Althing ind-

givet Andragende om, at en tydelig og noiagtig Beretning om
Collektpengenes Status siden Udgangen af Aaret 1797 maatte

foranstaltes affattet og meddeelt Thinget, behagede det D. M.

paa en af Justitsministeriet derom allerund. nedlagt Forestil-

ling ved allerh. Resolution af 27. Mai 1857 allern. at bifalde,

at det i den allern. Bekjendtgjorelse, som udgik til Althinget

under s. D., skulde tilkjendegives samme, at da Sagen om
Collektpengene, som Thinget engang tidligere har haft Leilig-

hed til at blive bekjendt med, har fundet sin endelige Af-

gjOrelse ved allerh. Resolution af 25. Juli 1844, hvorved deres

BelcJb til den Tid fastsattes til 28,165 Rd. 24 Sk., er dermed

Hensyn til disse Penges tidligere Anvendelse ikke fundet nogen
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Anledning ti! at meddele Althinget yderligere Forklaring end 1859.

den, der allerede af den kgl. Commissarius er givet Thinget 27. Mai.

i Aaret 1845, men at man derimod ikke har troet at burde ——

-

nægte Thinget Oplysning om, hvorledes den ved allerh. Resol.

af 25. Juli 1844 stiftede Understøttelsesfond og sammes Renter

ere anvendte.

Efterat det sidst forsamlede Althing gjennem den kongel.

Commissarius, Amtmand Melsted, havde modtaget disse Op-

lysninger, tilligemed Underretning om den Maade, hvorpaa

Capitalen nu er sikkret og hvov den nu er beroende, har

Thinget ikke desto mindre paa et af dets Medlemmer derom

fremsat Forslag, og efterat have taget Sagen under Behandling

paa lovbefalet Maade, med 17 Stemmer mod 5 vedtaget at

indgive en ny Petition om denne Sag, i hvilken der an-

holdes om:

I. at der maa udarbeides og ved Trykken ofientliggjbres

et Regnskab over Collektpengene, fra Slutningen af Aaret 1797,

gaaende ud fra Rentekammerets dengang om Fondens Status

til Althinget afgivne Beretning og Regnskab.

II. at alle de Udgifter, som siden Udgangen af 1797 ere

blevne udredede af Collektpengene, men som ifølge sammes

særegne Oprindelse .og Oiemed og i Medhold af kgl. Stiftelses-

breve for Fondet af 29. Marts og 18. Oktbr. 1786 maa be-

tragtes som det uvedkommende, maa holdes ude af dette

Regnskab, og

III. at der maa drages Omsorg for, at Collektpengenes

Fond bliver, overeensstemmende med det saaledes berigtigede

Regnskabs Opgjorelse, fuldstændig gjenoprettet paa Statskas-

sens Bekostning.

Idet Minist. nu forelægger dette Andragende saavel in

originali som i bekræftet dansk Oversættelse, anføres, at den

kgl. Commissarius ved hertil at indsende Sagen ikkun har

yttret, at han maa beklage, at det ikke er lykkedes ham ved

sine i denne Sag paa Thinget holdte Foredrag at afholde

Thinget fra at indgive dette Andragende, og Minist. bemærker,

at han i en allerund. Forestilling af 3. Mai 1857 har givet en

udførlig Fremstilling af Collektpengenes Historie, og da Kongen

ved fornævnte allerh. Resolution af 27. Mai s. A. har bifaldet

de i Sagen gjorte Indstillinger, og det fra Althinget indkomne

nye Andragende i det Væsentlige kun indeholder en Gjen-

tagelse af de tidligere fremførte Ankeposter, der allerede ere

grundigen imodegaaede af den kgl. Commissarius ved Althinget
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1859. i Aaret 1845 og nu atter af Commissarius ved det sidstafholdte

Althing, skjtfnnes ikke, at noget Videre vil være at foretage

7. Mai. me(| Hensyn til den heromhandlede Sag, der forlængst maa
ansees definitivt afgjort, og Minist. foreslaaer derfor, at det

bliver Althinget tilkjendegivet, at da denne Sag, som allerede

anført i Bekjendtg. af 27. Mai 1857, har fundet sin endelige

Afgjorelse ved allerh. Resol. af 25. Juli 1844, er der ikke

fundet nogen Anledning til at gaae ind paa det foreliggende

Andragende, og at man saameget mindre kan ansee den ind-

komne Besværing for befeiet, som bemeldte allerh. Resolution

er afgivet efterat udførlige og omfattende Forhandlinger mellem

de vedkommende Regjeringscollegier, samt en noiagtig Under-

søgelse og OpgjBrelse af det hele Forhold havde fundet Sted,

og Sagen endelig var bleven drøftet i en Commission, be-

staaende af Delegerede fra de forskjellige Regjeringscollegier,

ligesom der ved Sagens Afgjo'relse blev taget det for Fonden

gnnstigste Resultat til Folge. — Det indstilles derfor:

at der i den allern. Bekjen dtgj Oreise til Al-

thinget, angaaende Resultaterne af de under dets

Mode i 1857 afgivne allerund. Betænkninger og ov-

rige indgivne Andragender, maa, i Anledning af

indbemeldte Petition, gives Thinget Besked i Over-

eensstemmelse hermed.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Althingets Petition

om nogle Reformer i Medicinalvæsenet. Chri-

stiansborg Slot den 27. Mai 1859. — Isl/Forest.

og Resol. Protok. 1859, Nr. 26. Som Bilag ftSlger Althingets

Petition 10. August 1857 med dansk Oversættelse, jevnf. Ti&.

fra al{)]'ngi Islendmga 1859, Viob. B, S. 67- 68.

I Justitsministeriets (Simony) Forestilling 25. Mai 1859

yttres Ffilgende i Anledning af denne Sag:

Aaret 1855 indgav det da forsamlede Althing en allerund.

Petition om en fuldstændigere Ordning af Lægevæsenet i Is-

land. — Det blev i denne Henseende blandt Andet anført, at

det ved Plakat angaaende en Forandring i Hospitalerne og
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Medicinalvarenet i Island af 23. August 1848 var tilladt, at 1859.
saavel Landphysikus paa Island, som de der ansatte Distrikts- 27. Mai.

læger, maatte undervise Hja-lpela^ger, og at der, som Godt- —

ø gjbrelser for denne Underviisning aarligen, indtil videre, maatte

anvendes indtil 200 Rd. af hvert Amts Repartitionsfond, lige-

som og, at Hospitalernes Midler i sin Tid maatte anvendes til

Forbedring af Medicinalindretningen i Landet, men at den

givne Tilladelse til at undervise Hjælpelæger ikke havde været

benyttet mere end et Par Gange, ligesom der ei heller vare

blevne oprettede flere La'geposter i Landet, hvorfor der med

denne hiiist magtpaaliggende Sag kun var gaaet lidet fremad

siden Aaret 1847. Storste Delen af Landets Befolkning maatte

saaledes endnu, ligesom tidligere, i hvilkesomhelstpaakommende

Tilfælde savne al Lægehjælp, idet der i det hele vidt ud-

strakte Land, hvor derhos Veienes og Veirligets Beskaffenhed

vanskeliggjor Communicationen, kun haves 7 offentlige ansatte

Læger og saa at sige ingen praktiserende Læger.

For at raade Bod herpaa, antog Thinget, at dern.ærmcst

frembbd sig to Hovedretninger at slaae ind paa, nemlig: enten

at grundlægge en indenlandsk lægevidenskab ved Siden af

Universitetets, ved at oprette en Læreanstalt for vordende

Læger og et Hospital i Reykjavik, eller snarest muligt at

oprette flere Lægeposter i Landet og overdrage dem til habile

Mænd, der havde underkastet sig den medicinsk-chirurgiske

Embedsexamen ved Kjbbenhavns Universitet. Thinget ansaae

nu vel den forstnævnte Foranstaltning for den naturligste og mest

heldbringende for Landet, dersom en saadan. Læreanstalt og

Hospital i Landet selv kunde blive saaledes udstyret, at man

der kunde opnaa en nogenlunde tilstrækkelig og til Tidens

Fordringer svarende Dygtighed i Faget, men ifolge det Over-

slag, der blev gjort over de Summer, der ville medgaae til

Oprettelsen af denne Læreanstalt, samt til Bestridelsen af de

eventuelle aarlige Udgifter ved samme, erkjendte Thinget, at

Hospitalernes Midler endnu ikke kunne tilstrække til Dæk-
ningen af saa store Udgifter, hvorimod man antog, at, naar

disse Midler bleve opsparede endnu i endeel Aar, vilde den

omhandlede Foranstaltning, hvis den ellers ikke stbdte paa

uventede Hindringer, nok kunne lade sig udftire. Man maatte

derfor efter Thingets Anskuelse provisorisk sflge at raade

Bod paa Tilstanden ved at forbge Lægeantallet, hvor Trangen

til Læger var stbrst, men da man maatte befrygte, at man,

' XVII. B.
,

-'- i
;,
.'32
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1859. nv is disse nye Poster strax bleve oprettede, ikke vilde kunne

27. Mai. erholde dem besatte med duelige Mænd, da det ikke kunde

antages, at de vilde blive søgte af danske Candidater, for

hvem nogen anden Udvei stod aaben, og der paa den Tid

ikkun var een islandsk Candidat, der var uden Ansættelse,

antog Thinget, at' det vilde være tilraadeligst, forinden Posterne

bleve oprettede, at søge at formaae indfødte Islændere til at

studere ved Kjøbenhavns Universitet. Dette vilde imidlertid,

antog Thinget, neppe kunne opnaaes, uden ved de els at

aabne de islandske medicinske Candidater Udsigt til hurtig

Befordring i Island, deel s at lade dem tilflyde en aarlig

Understøttelse, saalænge de studerede ved Universitetet, for-

uden de sædvanlige Beneficier, som alle islandske Studenter

nyde. I Henhold hertil androg Thinget paa:

principaliter : at D. M. allen), maatte behage at give Til-

sagn om: .

1) at 7 nye hægeposter ville blive oprettede i Island,

saasnait Forholdene tillade det, og at disse forelobigen maatte

blive lbnnede af Statskassen, imod at Udgifterne senere bleve

overførte paa Hospitalernes Midler, naar disse vare saaledes

forøgede, at de kunne overtage denne Byrde, og

2) at der indtil videre vil blive tilstaaet enhver islandsk

Student, der studerer Lægevidenskaben ved Kjøbenhavns Uni-

versitet, en Understøttelse ai i 00 Rd. aarlig i 4 Aar, saafremt

han godtgjør, at han fortsætter sit lægevidenskabelige Studium,

og forpligter sig til, efter endt Embedsexamen, at modtage

Ansættelse som Læge i Island, hvilke Understøttelser skulle

refunderes Statskassen af Amternes Repartitionsfond, imod at

de 200 Rd., som ifølge Plak. af 23. August 1848 ere bestemte

til Oplærelse af Hjadpelæger i Island, bortfaldt; samt

subsidialiter : at D. M., dersom Sagen ikke kunde ordnes

paa denne Maade, da lige allern. vilde befale, at der strax

bleve oprettede 3 nye Lægeposter i Island paa de Steder, hvor

Trangen til samme er størst, samt at disse Poster skulle lønnes

med 400 Rd hver, og at denne Udgift, indtil anderledes be-

stemmes, skulle udredes af Hospitalernes Midler.

Da der formentlig ikke kunde være SpØigsmaal om at

tage Althingets subsidiaiie Indstillingspunkt til Følge, idet Er-

faringen havde viist, at man, paa Grund af Mangel paa Can-

didater, ikke vilde kunne faae saadanne Lægeposter besatte,

og da Ministeriet af Grunde, som senere anføres, ikke heller

troede, at Thingets principale Indstillingspunkter egnede sig til

«
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at tages til Folge, dristede Ministeriet sig ikke til at anbefale 1859.
D. M. Althingets Forslag i denne Sag, hvorimod man under 27. Mai.
Overveielsen saavel heraf som af et andet tidligere til Mini———v-^~
steriet indkommet, af nuværende Medicinalinspecteur for Her-

tugdømmet Slesvig, Justitsraad Dr. med. Schleisner, i sin Tid

udarbejdet Forslag til en Reform i det islandske Medicinal-

varen, antog, at der muligen turde være en anden Vei, ad

hvilken denne for Island høist vigtige og tilvisse meget paa-

trængende Sag kunde ordnes paa en hensigtsmæssig Maade.

I denne Henseende forudskikkes den Bemærkning, at man
med Hensyn til et Land som Island, der har en saa uforholds-

mæssig stor Udstrækning i Forhold til sin Befolkning, selvfølgelig

maa nedstemme sine Fordringer noget med Hensyn til Landets

Forsyning med Læger, hvorfor det saavel efter Sagens Natur

som -efter de indkomne Forslag formentlig er klart, at det, som det

forst og fremmest kommer an paa, er at tilvejebringe en fast Stok

af i n d f ø d t e islandske Læger. Herpaa gaae begge de

ovenberørte Forslag ud, skjøndt de iovrigt ere meget forskjel-

lige. Medens nemlig Althinget, som det bedste Middel til

dette Formaals Opnaaelse, har henpeget til Oprettelsen af en

egen medicinsk Høiskole i Reykjavik, gik Justitsraad Schleis-

ners Forslag blandt Andet ud paa, at det undtagelsesviis skulde

tillades Islændere, der ikke vare Studenter, men havde under-

kastet sig en præliminair Examen ved Reykjavik Skole, at

studere Medicin ved Universitetet, hvor der for dem skulde

indrettes et særeget Læ rec ursus og en særskilt Exa-
rnen, samt indrømmes dem de samme Beneflcia, som de is-

landske Studenier. Denne Plan, der var anbefalet af det li gi.

Sundhedscollegium, mødte imidlertid Modstand fra det medi-

cinske Fakultet, navnlig forsaavidt den gik ud paa, at der

skulde holdes særskilte Forelæsninger og indrettes en fiseregen

Examen for de ommeldte Studerende, ligesom ogsaa Bestyrel-

sen for Communitetets Stipendievæsen og Consistorium mod-
satte sig Forslaget, forsaavidt det gik ud paa, at de omhand-

lede ustuderede Islændere skulle
,

ligesom de islandske

Studenter, stedes til Nydelsen af Regentsbeneficiet ogCom-
munitetsstipendiet; men da sidstnævnte Autoriteter saavelsom

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, i Betragtning

af det velgjørende Oiemed, tilbod at yde saadanne Studerende

en aarlig Understøttelse, idetmindste indtil videre, af 200 Rd.

af Communitetets Kasse, troede Justitsministeriet heri at see

en Udvci til Sagens heldige Ordning.

32*
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1859. Naar man nemlig indrommede islandske Studenter,

27. Mai. der ville studere Medicin ved Kjobenhavns Universitet, for-

uden Communitets- og Regentsbeneficierne, hvortil de, uden

Hensyn til hvilket Embedsstudinm de vadge, og uden at det

er indskrænket til noget bestemt Antal, ifølge Reglementet al"

11. Februar 184S g 4 ere berettigede strax efter deres In-

skription, tillige den omhandlede Understottelse af 200 Rd.

aarlig, og der endvidere, i Overeensstemmelse med Althingets

foranforte Indstilling, blev aabnet dem Udsigt til Befordring,

umiddelbart efter Examen, til Lægeposter i Island, der ville

kunne oprettes ved Hjælp af Hospitalernes Midler, hvis Be-

stemmelse det netop er at forbedre Medicinalindretningen i

Landet, er der vistnok al Grund til at vente, at der vilde

melde sig et tilstrækkeligt Antal Islændere til at studere Læge-

videnskaben ved Universitetet, da de her ville erholde saa

store Begunstigelser, at selv aldeles ubemidlede Dimissi fra

Skolen i Reykjavik, der ingen Udsigt havde til at gaae den

akademiske Vei, kunne reise herned for at studere Lægeviden-

skaben, og Formaalet, at ' skalle et tilstrækkeligt Antal medi-

cinske Candidater, vilde saaledes være opnaaet.

Foruden at det ved denne Plan blev vundet, at der ikke,

saaledes som efter Justitsraad Schleisners, opkom en særlig

Klasse af medicinske Candidater, hvis Stilling overfor de Can-

didater, der havde absolveret den fuldstændige medicinske

Examen, det kunde være vanskeligt at bestemme, taler ogsaa

den Omstændighed til Fortkel for samme, at den strax vilde

kunne realiseres, saasnart der havdes Candidater til de nye

Lægeposter, idet at Hospitalernes Indta3gter allerede nu vilde

være tilstrækkelige til i Forbindelse med de saakaldte Medi-

cinalpenge, eller de ved de aarlige Finautslove for Dispensa-

tion af Fattigmedicin bevilgede 400 Rd., at lonne 6 nye Læger

i Island, hver med 400 Rd., ligesom der ogsaa med Tiden

muligen kunde blive Udsigt til endnu at erholde flere Læge-

poster oprettede, hvorhos disse Læger selvfølgelig vilde er-

holde Ret til efter deres Tour at avancere til de hoiere Gager,

som ere tillagte de. nuva^rende Distriktskeger i Island. Endelig

i er det formentligen et afgjort Fortrin ved denne Plan fremfor

Dr. Schleisners, at de nye La^geposter herefter ville blive saa-

ledes aflagte, at man er berettiget til at vente, at de ville

blive sogte af dygtige La>gecandidater, medens den Gage, som

af ham var foreslaaet henlagt til de 12 nye La?gcposter, som

efter hans Forslag skulde oprettes, nemlig 200 Rd. om Aaret,
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formentligen var aldeles utilstrækkelig. Slutteligen bemærkes, 1859
at paa de Steder, hvor Lægedistrikterne, selv etter at de om - 27. Mai.

meldte nye Lægeposter ere blevne oprettede, endnu maatte * -

være saa vidtløftige, at det vikle falde vanskeligt for Lægen

at overkomme at udfore selv alle Forretninger, vilde der ikke

være Noget til Hinder for, at Vedkommende benytter den i

Plak. af 23. August 1848 givne Tilladelse til at oplære Læger

til Hjælp ved Forretningernes Udforelse.

Idet Ministeriet saaledes i Overeensstemmelse med den af

Thinget udtalte Grundtanke maatte være af den Formening,

at Regjeringens Bestræbelser nærmest maatte være rettede paa,

ved særegne Begunstigelser og ved at stille Befordring til nye

Lægeposter i Udsigt, at gjore det medicinske Studium ved

Universitetet saa tillokkende for Islænderne, at der kan faaes

et tilstrækkeligt Antal til de Lægeposter, som det maatte an-

sees nodvendigt at oprette, troede man, forinden endelig Be-

slutning tages om, hvilken af de ovenfor paapegede Veie

man i den Henseende burde vælge, at det vilde være onske-

ligt, at der blev givet Justitsraad Sehleisner, der forst har sat

denne Sag i Bevægelse og er noie bekjendt med de islandske

Medieinalforhold, Leilighed til at yttre sig over Planen, til

hvilken Ende man allerede under 27. Mai 1856 udbad sig

hans Betænkning over Sagen i det Hele, men da man endnu

ikke havde modtaget hans Svar paa den Tid, da den allern.

Bekjendtgjbrelse til Althinget angaaende Resultaterne af de

under dets Moder i 1855 afgivne Betænkninger og dvrige ind-

givne Andragender skulde udfærdiges, blev det i bemeldte

Bekjendtgjorelse af 27. Mai 1857 tilkjendegivet Althinget, i

Anledning af indbemeldte Petition, at Sagen om Lægevæsenets

bedre Indretning paa Island var saa vidt fremmet, at der er

Udsigt til, at sammes endelige. Ordning vilde kunne finde Sted

om ikke lang Tid, hvorpaa ogsaa Regjeringens Bestræbelser

fremdeles ville være rettede.

Det sidst forsamlede Althing har imidlertid paany peti-

tioneret om denne Sag, idet det i Anledning af et til samme
indgivet Forslag fra Landphysikus, Dr med. Hjaltelin, om
nogle Forbedringer i det islandske Medicinalvæsen, med 17 ;

Stemmer mod 4 har vedtaget det saavel in originali som i

bekræftet dansk Oversættelse vedlagte Andragende, hvori Thinget

har indstillet:

I. a) at 7 nye La>geposter maatte blive oprettede i Is-

land;
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1859. b) at en Understøttelse af 100 Rd. aarlig i 4 Aar maatte

27. Mai. indtil videre blive tilstaaet hver islandsk Student, som stu-

— derer Lægevidenskaben ved Kjb'benhavns Universitet, paa de

Betingelser, som ere anførte i Althingets i Aaret 1855 indgivne

Petition
j

II. at der maatte forelægges det i indeværende Aar sam-

mentrædende Althing et Lovudkast om Oprettelsen af et Syge-

hus og lægevidenskabelig Undervisningsanstalt i Reykjavik
j

III. at der snarest muligt maatte af Regjeringen blive ind-

ledet Correspondence med vedkommende Embedsmænd i Is-

' land om den hensigtsmæssigste Ordning af Hospitalernes hele

Pengevæsen og sammes Indtægters Opkrævelse, samt at der

maatte blive forelagt Althinget 1859 Udkast til en Anordning

desangaaende
;

IV. at den i Reskr. af 20. Februar 1750 indeholdte Be-

stemmelse i »at de paa Vestmannoerne faldende Hospitalslodder

af Fiske- og Fuglefangst maa tilfalde de Fattige der paa Oerne-,

maa blive ophævet, men at disse Lodder for Fremtiden bbr

tilflyde den almindelige ved Flak. af 23. August 1848 stiftede

Lægefond
$

V. at de Candidater, der, efter at have bestaaet Afgangs-

examen ved Pastoralseminariet, onske at faae Underviisning i

Lægevidenskaben, maatte frit kunne erholde samme enten

hos Landphysikus eller Distriktslægerne, samt

"VI. at D. M. allern. maatte behage at foranstalte Al-

thinget 1859 forelagt et Udkast til en Anordning, angaaende

at saa mange haabefulde Jordemodre kunne erholde Under-

viisning i Ffldselsvidenskaben, at en Jordemoder kunde blive

beskikket i hvert Rep over hele Landet.

Med Hensyn til dette Andragende bemærkes forelbbig, at

det let vil sees, at der er den væsentlige Forskjel imellem

dette og Andragendet fra 1855, at medens Oprettelsen af en

lægevidenskabelig Undervisningsanstalt i den sidstnævnte Pe-

tition blot omtaltes som cinskelig og som det Maal, hvortil

man burde stræbe, men som først i en fjernere Fremtid kunde

lade sig realisere, og uden at der om dette Punkt var gjort

nogen formelig Indstilling, hvorimod man som det Principale

androg paa, at der snarest muligt maatte blive oprettet flere

Lægeposter paa Statskassens Bekostning og, forsaavidt dette

ikke kunde erholdes bevilget, at Lonnen til 3 nye Læger da,

i alt Fald forelbbig, maatte udredes af det islandske Læge-

fond, har man nu ganske frafaldet denne sidste subsidiaire
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Indstilling, og derimod stillet Oprettelsen af en lægeviden- 1859.

skabelig Dannelsesanstalt i Reykjavik i Spidsen, hvortil Læge- 27. Mai.

fondens Midler udelukkende skulle anvendes, medens Udgifterne —

til de nye Lægeposter ubetinget skulle udredes af

Statskassen.

Som Grund til, at Althinget saaledes har forandret sine

tidligere Indstillinger i denne Sag, har Thinget fornemmelig

ctnfort, at ihvorvel det ikke kan na^gtes, at der vilde være en

stærk Opfordring for de islandske Studenter til at studere

Medicin, naar Althingets principale Indstillinger i Petitionen

af 1855 bleve tagne tilfølge, maatte man dog, naar der tages

Hensyn til de almindelige Formuesomstændigheder i Island,

mere Frygt for, at der desuagtet ikke ville va^re saa mange

Islændere, der ville dyrke Lægevidenskaben ved Kjobenhavns

Universitet, at Landet dermed kunde blive saaledes forsynet,

at hvert Syssel kunde faae sin egen Læge. Det eneste Middel,

hvorved dette kunde opnaaes, vilde efter Thingets Overbeviis-

ning være Oprettelsen af et Hospital og en Dannelsesanstalt

for Læger i Landet selv, og de af Thinget tidligere foreslaaede

Extia-Understt>ttelser til de medicinske Studerende kunne derfor

ikkun betragtes som en ganske midlertidig Foranstaltning, der

maatte bortfalde, naar Dannelsesanstalten var traadt i Virk-

somhed. Idet nu Althinget gik ud fra, at de til Hospitalets

og Dannelsesanstaltens Oprettelse medgaaende Omkostninger

ville være at udrede af Hospitalernes Midler, vedtog det ikke

at gjentage det af Forsamlingen i 1855 stillede subsidiaire

Forslag om Oprettelsen af 3 nye Lægeposter paa Lægefondets

Bekostning, idet man ved aarligt deraf at anvende 1200 Rd.,

som ville medgaae til Lægernes Lonning, muligen vilde give

Anledning til, at Hospitalets og Lægeskolens Oprettelse maatte

udsættes i længere Tid til ubodelig Skade for Landet.

Althinget erkjendte vel," at den Underviisning, som en ,

Saadan Dannelsesanstalt kunde give, altid vilde staae meget

tilbage for Undevviisningen ved Universitetet, men det nærede

dog ingen Frygt for, at den idetmindste kunde blive ret til-

fredsstillende, i hvilken Henseende det er bemærket, at uagtet

de i Island dannede Læger ikke kunne opnaae saa omfattende

Kundskaber, som de, der studere ved Universitetet, vilde der

dog paa den anden Side gives dem bedre Leilighed til at gjc5re

sig bekjendt med de eiendommelige Sygdomme for Island, og

Underviisningen være Landet til ligesaa stor praktisk Nytte,

som den ved Universitetet, og idetmindste maatte man antage,
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1859. at de dog kunde blive saa forberedte, at de i kort Tid og

27. Mai. uden store Bekostninger siden efter kunde uddannes videre

— ved Universitetet.

Den kgl. Commissarius, Amtmand Melsted, har i sin af-

givne Betænkning med Hensyn til dette Hovedpunkt bemærket,

at han hverken kunde anbefale eller tiltræde Althingets For-

slag, hvad han allerede under Sagens Behandling i Thinget

gjorde gjældende. Han har derhos udtalt som sin Overbe-

visning, at den eneste rette og for Landet nyttige Anvendelse

af det til Lægevæsenets Fremme af Hospitalernes Midler og

Indtægter oprettede Fond vilde være den, at ansætte flere

Distriktslæger i Island efterhaanden som Fondets aarlige Ind-

tægter tiltage, saaledes at der af samme kunne udredes Em-
bedslbnninger til bemeldte Embedsmænd, men at dog derhos

en Deel af foranforte Indtægter oplægges til Fondets Forogelse,

indtil det har naaet en saadan Stoirelse, at de aarlige Kenter

deraf, i Forbindelse med dets bvrige Indtægter, ere tilstrække-

lige til at lonne alle de Læger, som det maatte blive anseet

for nbdvendigt at ansætte i Island. Derimod vilde, efter hans
' Formening, en lægevidenskabelig Dannelsesanstalt i Reykjavik

ikke kunne oprettes saaledes, at den kom til at svare til Hen-

sigten, og i ethvert Fald vilde den blive saa kostbar, at den

ikke alene vilde opsluge Hospitalsfondets aarlige Indtægter,

men ogsaa sammes hidtil opsparede Capitaler, og hertil kom-
mer endelig, at Oprettelsen af et Hospital i Reykjavik af

Hospitalsfondets Midler vilde medfore Ubillighed mod det

ovrige Land og give Anledning til en udbredt Misfornoielse,

da disse Midler ere dannede af Bidrag fra hele Landet,
og Hospitalet paa Grund af lokale Omstændigheder ikke vilde

kunne benyttes undtagen af Syge fra Reykjavik og sammes

nærmeste Omegn.

Til hvad den kgl. Commissarius saaledes formentligen med
god Grund har anfb'rt, skal Ministeren endnu tilfbie, at han

ikke skjonner, at der er nogensomhelst Grund til at belaste

Statskassen med en saa betydelig ny Udgift til Lægevæsenet paa

Island, som Oprettelsen af 7 nye Lægeposter vilde medfore,

og det saa meget mindre, som Island selv er i Besiddelse af

de hertil fornodne Pengemidler, nemlig det oftomtalte Læge-
fond 5 men naar dette Fonds Midler saaledes bor anvendes til

Lb'nningerne af de eventuelt ansatte Distriktslæger, er det

formentlig en Selvfblge, at Planen med en Læreanstalts og et

Hospitals Oprettelse i Reykjavik maa opgives. Det turde ogsaa
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være en urigtig Forudsætning, naar Althinget gaaer ud fra, 1859.

at de med Hospitalets og Dannelsesanstalter.s Oprettelse for- 27. Mai.

bundne Omkostninger kunne, hvis det blev tilladt, udredes af v—~~^«—

Lægefondets aarlige Indtægter. Disse udgjorde i 1857, efter

Althingets eget Opgivende, ikkun 2393 Rd. 28 Sk., nemlig af

Hospitalslodderne efter Middeltal 738 Rd. 12 Sk., af Afgifterne

af Hospitalernes Jordegods 389 Rd. 64 Sk. og i Renter af

Hospitalernes Capitalformue, stor 31,637 Rd. 56 Sk., beregnede

til 4 pCt., 1265 Rd. 48 Sk., og heraf er det formentlig klart,

at disse Midler ere og i lang Tid ville være utilstrækkelige

til at iværksætte et saa storartet Foretagende som Oprettelsen

af en Læreanstalt for vordende Læger med dertil horende Ho-

spital og Apparater. Althinget har rigtignok antaget, at disse

Foranstaltningers Iværksættelse i det Hele ikkun vilde med-

fore en aarlig Udgift af 2920 Rd., men denne Calcule er

aabenbart altfor lavt ansat. Men selv ganske afseet fra Be-

kostningerne ved Forslagets Udforelse, maa Oprettelsen af en

saadan Dannelsesanstalt for vordende Læger i Reykjavik an-

sees for uhensigtsma\ssig, hvilken Mening ogsaa paa det Be-

stemteste er udtalt af Justitsraad Schleisner, der blandt Andet

har gjort opmærksom paa, at det væsentligste Substrat for en

saadan Skole, nemlig et Hospital, forsynet med et saa til-

strækkeligt Patientantal, at de forskjellige Sygdomsformer til

Veiledning og Underviisning for de Studerende deri stadig kan

findes repræsenterede, aldrig vilde kunne skalles tilveie i

Island. ' >^.v;>7::'^;;'^;;'-
'

:.y;v.;vV: \ *• -V%- •

''-

Efter hvad saaledes er anfdrt, er Ministeren af den For-

mening, at de af Althinget under I. a og II anfbrte Indstil-'

lingspunkter ikke egne sig til at tages til Fblge, men at Sagen
bbr soges ordnet paa den Maade, at der i Henhold til Al-

thingets tidligere Indstilling oprettes flere Lægeposter i Island

ved Hjælp af Læge fondets Midler, og at man ved
særegne Begunstigelser og ved at stille hurtig Befordring i

Udsigt sbger at gjbre det medicinske Studium ved Universi-

tetet saa tillokkende for de islandske Studenter, at der kan
erholdes et tilstrækkeligt Antal indfddte islandske medicinske

Candidater til de omhandlede Poster. Sagens videre Fremme
er imidlertid hidtil bleven opholdt efter Svar fra Justits-

raad Schleisner, som forst for ganske nylig er modtaget,
og ibvrigt gaaer ud paa, at da det medicinske Fakultet er

aldeles utilbbieligt til at træffe saadanne Foranstaltninger
med Hensyn til et eget Lærecursus for de islandske Læge-
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1859. cancUdater, som at* ham var bragt i Forslag, og derimod fast-

27. Mai. holder den Anskuelse, at et Ophold af 4 a 5 Aar ved Uni-

versitetct vil være nodvendigt for bemeldte Studerende, maa
Iværksættelsen af det af ham gjorte Korslag antages derved

at være bortfalden, hvorimod han efter Sagens nuværende

Stilling ganske maa slutte sig til den af Ministeriet fremsatte

Plan til Sagens Ordning.

Hvis den nysommeldte Plan kommer til Udforelse, vil den

fmommeldte af Althinget under I. b i Forslag bragte Under-

støttelse af Amtsrepartitionsfondet for medicinske Studenter

ved Universitetet være unodvendig, hvorhos bemærkes, at lige-

som en saadan Understøttelse formentligen neppe vilde være

tilstrækkelig til Oiemedcts Opnaaelse, saaledes vilde det under

de nuværende Omstændigheder være aldeles utilraadeligt at

paabyrde Amtsrepartitionsfondet i Island denne Udgift.

Hvad Althingets ovrige Indstillingspunkter angaaer, da

bemærkes, at der af Ministeriet cr indledet Correspondence

med vedkommende Autoriteter paa Island, deel s om den

hensigtsmæssigste Anvendelse og Indk rævelse af Hospitals-

fondets Indtægter, deel s om Ophævelsen af den i Reskriptet

af 20. Februar 1750 trufne Bestemmelse om, at de paa Vest-

mannoerne faldende Hospitalslodder af Fiske- og Fuglefangsten

maae tilfalde Stedets Fattigvæsen, ligesom Ministeren ogsaa

har troet, forinden Bestemmelse tages om Althingets femte

Indstillingspunkt, at burde give de islandske Læger Leilighed

til at yttre sig, om de ville være villige til at paatage sig den

omhandlede Underviisning af de fra Pastoralscminariet dimit-

terede Candidater uden Betaling.

Naar Althinget endelig under det sjette Indstillingspunkt

har andraget paa, at der maatte udarbeides og forelægges det

i indeværende Aar sammentrædende Althing et Udkast til en

Anordning om, at saa mange haabefulde Jordemodre kunde

erholde Underviisning i Fodselsvidenskaben, at een Jordemoder

kunde blive beskikket i hvert Rep over hele Landet, da be-

mærkes, at der allerede i 1845 indkom et Forslag fra

daværende Landphysikus, Justitsraad Thorstensen, angaaende

Forøgelse af Jordemodre i Island, og Maaden, hvorpaa de

burde oplæres m. v. Over dette Forslag, der blandt Andet

gik ud paa, at Jordemødrene skulle oplæres af Distrikts-

lægerne i Island, blev der indhentet Betænkninger fra Di-

striktslægerne og Amtmændene i Jsland, af hvilke de Fleste

tiltraadte samme med mere eller mindre væsentlige Modifika-
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tioner, ligesom Forslaget ogsaa blev anbefalet af det kongel. 1859.

Sundhedscollegium \ men da Justitsraad Schleisner i et til be- 27. Mai.

meldte Collegium i 1849 indgivet Forslag om Medicinalvæsenet —
i Island bestenit fraraadede Justitsraad Thorstensens Forslag

om Jordemodrenes Oplæreise, og derimod foreslog, at der

maatte blive oprettet ligesaa mange Jordemoder-
distrikter som Lægedistrikter i Island, nemlig i

Alt 20, at disse udelukkende burde besættes med saadanne

Jordemødre, som vare oplærte ved Fødselsstiftelsen i

Kjøbenhavn, samt at det derefter maatte blive overdraget be-

meldte Jordemødre at oplære Elever i Jordemoderkunsten,

saaledes at disse blot skulde underkaste sig en Examen for

vedkommende Distriktslæge, og da dette Forslag ogsaa var

anbefalet af Su'ndhedscollegiet, blev det ældre Forslag stillet

i Bero og Betænkninger indhentede over Justitsraad Schleis-

ners Forslag fra Lægerne og Amtmændene i Island, af hvilke

de allerfleste anbefalede samme som bifaldsværdigt i det Hele.

Da Ministeriet saaledes maatte lægge dette Forslag til Grund

for Sagens videre Behandling, men det paa den anden Side

stod i den allernøieste Forbindelse med bemeldte Embeds-

mands Forslag om Oprettelsen af 12 nye Lægeposter, maatte

Ministeriet opsætte at tage Bestemmelse om Jordemoder-

væsenets Ordning, indtil Spørgsmaalet om Lægevæsenets for-

bedrede Indretning paa Island havde fundet sin Afgjørelse.

I Henhold til alt det Foranførte formener Ministeriet, at

dét bor tilkjendegives AJthinget, at der ikke er fundet An-

ledning til at gaae ind paa sammes Andragende om Opret-

telsen af en lægevidenskabelig Undervisningsanstalt i Reykja-

vik, at Udgifterne til de i Petitionen omhandlede 7 nye Læge-

poster ikke ville kunne udredes af Statskassen, at det nemlig

under nærværende Forhold er anseet utihaadeligt, at paabyrde

Amternes Repartitionsfond den i Forslag bragte Udgift til

Understøttelse for medicinske Studerende ved Universitetet,

hvilken Understøttelse ei heller kan ansees tilstrækkelig til

Oiemedets Opnaaelse', at der med Hensyn til de under Nr. 3,

4 og 5 gjorte Indstillinger er indledet Brevvexling med ved-

kommende Embedsmænd i Island, og at Rcgjeringen frem-

deles vil have sin Opmærksomhed henvendt paa Læge- og

Jordemodervæsenets bedre Ordning i Island, efter den af Samme
i Henhold til Althingets tidligere Indstilling lagte Plan, hvis

Hovedtræk ville blive Althinget meddelte gjennem den kgl.

Cormnissarius, — og saaledes indstilles:
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at der i den allern. Bek j en dtgj oreise til Al-

thinget angaaende Resultaterne af de under dets

Mode i 1857 afgivne allerund. Betænkninger og 6v-

rige indgivne Andragender, maa, i Anledning af ind-

beineldte Petition, allern. gives Thinget Besked i

Overeenssteminelse hermed.

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Forelæggelse for

Althingot af Udkast ti] en Forordning ang. en ny

Jordebog for Island. Christiansborg Slot den

27. Mai 1859. — Isl. ForestilL og Resol. Protok. 1859,

Nr. 21. Som Bilag er vedheftet Althingets Petition 17. Au-

gust 1857 med dausk Oversættelse
;

jevnf. Tibindi fra al[)ingi

Islendinga 1859, Viob. B, S. 65- 66.

I Porestilling 24. Mai yttrer Justitsministeren (Simony) sig

paa følgende Maade:

I Overeensstcmrnelse med allerh. Resol. af 27. Mai 1857

har det af den i Reykjavik i Aaret 1855 nedsatte Commission

udarbeidede Udkast til Reguleringen af den i Aarene 1849 og

1850 udførte Jordtaxation i Island været forelagt det sidst for-

samlede Althing til Beta>nkning, hvorhos Thinget, ligeledes i

Overeensstemmelse med Resolutionens Indhold, gjennem den

kgl. Commissarius har været opfordret til blandt Andet at

tage Beslutning om, hvilket Hundredetal der vil være at paa-

lægge de enkelte Sysseler i Island, at foranstalte det for Sys-

selerne vedtagne Hundredetal fordeelt paa de enkelte Jord-

eiendomme i hele Landet, samt at afgive Betænkning saavel

om Maaden, hvorpaa, som om Tiden, til hvilken den nye

Matrikul skal træde i Kraft.

Af den af Althinget nu afgivne allerund. Betænkning,

som vedlægges saavel in originali som i bekræftet dansk

Oversættelse, vil D. M- allern. erfare, at Thinget eenstemmig

har vedtaget det samme forelagte Udkast, dog med den For-

andring, at tvende nærmere betegnede Jorder beholde deres

oprindelige Taxationssum, og at een Jords Værdi nedsættes,

1859.

27. Mai
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imod hvilke Forandringer der Ira Ministeriets Side Intet vides 1859.
at erindre. 27. Mai.

Det vil fremdeles deraf fremgaae, at Thinget, ved at tage —
under Overveielse, hvilket Hundredetal der burde paalignes

de enkelte Sysseler i Landet eller det hele Land, er gaaetud

fra den Anskuelse, der blev udtalt i det af Indenrigsministeriet

i sin Tid udarbeidede og af D. M. under IS. Mai 1855 allern.

approberede Forslag til Matrikulsagens videre Fremme, nemlig

:

» at det ei kom saameget an paa, hvor stort hele Landets

nye .Jordetal bliver, som paa et rigtigt Forhold mellem de

enkelte Eiendommes Hundreder", og at der saaledes Intet vilde

være til Hinder for, at Landets gamle llundredetal fremdeles

beholdes, hvorimod det nye Hundredetal ikke burde være

mindre end det nuværende, navnlig med Hensyn til, at Jord-

tienden, der er en af Præsternes fornemste Embedsindtægter,

ikke skulde forringes. Da der imidlertid findes, mange Jord-

eiendomme omkring i Landet, som aldrig have vau-et tiende-

pligtige og derfor heller aldrig have været ansatte til Hundreder,

f. Ex. Kirkernes og Klosternes Hovedgaarde, Kirkegodserne

samt hele Vestmanno, har Althinget vistnok med fuldkommen

god Grund ikke troet at burde blive staaende ved det gamle

Jordhundredetal eller 82,559 6
/io Hdr., hvorimod det har ansat

disse forhen tiendefrie Jorder til Hundreder i Forhold til andre

lignende Jorders Dyrhed, og herved er Hundredetallet forøget

med 4429 3
/io Hdr., og det hele ældre Hundredetal, saaledes

rectificeret, udgjor da 86,988 9
/io Hdr., hvoraf der falder:

paa Sonderamtet 27,350. 28 Hdr.

- Vesteramtet 22,435. 18 - '

— Nord- og Ostamtet . . . 37,203. 50 —
•

Naar Thinget nu herefter skulde bestemme eet Hundredes

Værdi i Penge, og derefter de enkelte Jorders Hundredetal

efter deres Taxationssum, da har det vel erkjendt, at det vilde

være mest conseqvent og ved forste Oiekast. alene rigtigt, at

dividere Landets hele Hundredetal, eller som anfort, 86,988 9
/iø,

ind i Landets hele Taxationssum, der efter Reguleringscom-

missionens Udkast udgjor 2,556,489 '/io Rd., hvorefter den

derved fremkomne Qvotient, eller 29 4/m Rd., blev eet Hun- ,

dredes Værdi over hele Landet. Men da der herved vilde

fremkomme en meget betydelig Forskjel paa de enkelte Amters

ældre og nye Hundredetal, idet dette i Scmderamtet og Nord-

og Ostamtet vilde stige med resp. 1172 Hdr. og 760 Hdr-,

medens det derimod vilde falde i Vestamtet med 1938 Hdr.,
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1859. °g d& Althinget paa den anden Side maatte være af den For-

27. Mai. mening, åt der var liden Sandsynlighed for, at Landets sttfrre

——v-**- Dele, saasom Amterne, med Hensyn til Dyrhed have differeret

i nogen væsentlig Grad, at Vestamtet allermindst kunde an-

tages at have været forholdsmæssigt hoiere ansat end de ovrige

Amter, da det tvertimod har været almindelig erkjendt, at

Bispestolenes betydelige Godser paa Nord- og Siinderlandet,

navnligen de, der laae Bispestolene nærmest i Skagafjords og

Arnes Sysseler, have havt et betydeligt hoiere Hundredetal

end andre Jordeiendomme af lignende Beskaffenhed, at det

ei heller er sandsynligt og endnu mindre godtgjort, at Jord-

eiendomme i Sbnder- og Nord- og Osteramtet ere siden Jord-

taxationen af 1702 blevne saaledes forogede i Værdi, og Jord-

eiendomme i Vesteramtet derimod saaledes forringede, at den

ftfrommeldte Ulighed, der vilde fblge af Anvendelsen af een

Maalestok, derved kunde retfærdiggjores, især naar hensees

til, at nogle af de stcJrre Distrikter i Scmderamtet have været

underkastede Ødelæggelser ved Naturbegivenheder, og at der

i Vesteramtet findes forholdsviis langt flere Eiendomme, der

ligge ved Sbkanten og have særegne Herligheder, saasom

Æderfuglevarp, Sælhundefangst og flere, og som saaledes ved

Næringsveienes Udvikling og Handelens Frigivelse ere stegne

i Værdi, — har Althinget fundet det betænkeligt at anlægge

een Maalestok for hele Landet, men derimod antaget at

komme Sandheden nærmere ved at fastsætte Maalestokken

am t s v i i s ,
hvisaarsag Thinget har valgt 3 Divisorer istedet-

for 1, idet det for hvert Amt især har divideret Amtets

rectificerede Hundredetal ind i dets Taxationssum, hvorefter

1 Hundredes Værdi bliver

for Sbnderamtet 30,60

— Vestamtet 26,86

— Nord- og Ostamtet 29,p»

eller simplificeret resp. 80. s, 26.5 og 29.5, medens, som om-

meldt, naar ikkun 1 Divisor valgtes, 1 Hundredes Værdi overalt

i Landet blev 29.4.

Foruden at der allerede paa Althinget reiste sig va>gtige

Stemmer imod den Fremgangsmaade, at anvende en forskjellig

Divisor for hvert af Landets 3 Amter, for at bestemme de

enkelte Jordeiendommes Dyrhed eller Hundredetal, hvilket

Punkt efter lange og hæftige Debatter tilsidst blev vedtaget

med 13 Stemmer mod 7, har den kgl. Commissarius, Amt-

mand Melsted, ogsaa bestemt erklaM-et sig derimod saavel i
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sine paa Thinget holdte Foredrag, som i sin over Sagen af- 1859.

givne Betænkning. Det er i saa Henseende af ham bleven 27. Mai.

anfbrt, at da Oiemedet med den i Aarene 1849 og 1H50 ud-

førte Taxation af Jordeicndommene i Island, saavel som med
de flere Revisioner, denne Taxation har været underkastet,

har været, at udrinde hver enkelt Jordeiendoms sande
Pengeværdi, synes heraf ligefrem og med Nødvendighed

at folge, at en og samme Maalestok maa anvendes for at ud-

finde hver enkelt Jords Dyrhed , men ved at foreslaa en for-

skjellig Maalestok for hvert Amt har Althinget saa at sige

med et Pennestrbg forkastet de hidtil stedfundne Forarbeider

og en bloc foretaget en ny Taxation af alle Jordeiendomme i

hvert Amt, idet det at foreslaa en lavere Maalestok for Jord-

eiendommenes Matrikulering i Islands Vestamt, end i de andre

Amter, i Realiteten er det samme som at forhbie Jordeien-

dommenes Taxationssummer i dette Amt med saamange Pro-

cent, som Maalestokken der er lavere, og omvendt ere Taxa-

tionssummerne nedsatte i Se andre Amter i samme Forhold

som Maalestokken for deres Vedkommende er bleven forhbiet.

Da Althinget ikke har fb'rt eller prbvet paa at føre noget

Beviis for, at Jordeiendommene i Vestamtet have, i Forhold

til deres virkelige Bonitet, været lavere taxerede end i de

andre Amter, men den hele Forandring blot er foretaget for

idetmindste tilnærmelsesviis at kunne beholde det gamle Hun-

dredetal, uden at der er fbrt noget Beviis for, at dette gamle

Hundredetal har staaet i samme Forhold til Jordernes virke-

lige Godhed i bemeldte Amt, som i de andre Amter, har

Commissarius anseet det for utilraadeligt at tage Althingets

Forslag tilfblge, hvilket ogsaa, efter hans Formening, i sin

Tid vilde give Anledning til megen Misnbie.

Ministeriet kan ei heller andet end være aldeles enig med
den kgl. Commissarius i, at det vil være utilraadeligt at gaae

ind paa Althingets Indstilling om at laigge 3 Divisorer til

Grund ved Bestemmelsen af de enkelte Jorders Dyrhed. Det

Argument, hvorpaa Forslaget er begrundet, nemlig, at det er

usandsynligt, at Amterne have med Hensyn til Jorddyrheden

differeret i nogen væsentlig Grad indbyrdes, eller at Vester-

Amtet har havt forholdsmæssigt hbiere Hundredetal end de

ovrige Amter, har formentlig saameget mindre at betyde, som

det af Alle er erkjendt, at den tidligere Jordtaxation i Tider-

nes Lbb er bleven aldeles upaalidelig og uligelig. Hensigten

med den nye Taxation var nu netop at udjevne denne Ulighed,
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. 1859. nien dette vil ikke kunne opnaaes, naar man vilkaarligen

27. Mai. modificerer den] nye Taxation af Hensyn til den forældede,

— upaalidelige Jorddyrhed. Der turde desuden være ikke liden

indre Sandsynlighed for, at det Resultat, hvortil den nye

Taxation farer, nemlig Nedsættelse af Hundredetallet i Vester-

Amtet og Forogelse deraf i de to andre Amter, er begrundet

i Forholdets sande Natur, thi det kan vistnok ikke nægtes,

at medens Jordeiendommene og Landvæsenet i det Hele er

gaaet betydeligt fremad i de to andre Amter og dog maaskee

mest i Nordamtet, er dette saa langt fra at være Tilfældet i

Vesteramtet, at det i alt Fald maa betragtes som stillestaaende,

om ikke som tilbagegaaende, ligesom dette Amt vistnok i det

Hele staaer tilbage i Velstand for de andre Amter. Endelig

turde det maaskee ogsaa være rigtigt, hvad den kgl. Commis-

sarius har yttret. om, at Antagelsen af de ,8 Divisorer i Tiden

vilde fremkalde Misfornmelse hos Befolkningen, hvilket synes

bestyrket ved tvende senere hertil indkomne Andragender fra

Mula og Rangarvalla Sysseler, ligesom det ogsaa maa be-

mærkes, at Stiftamtmanden har erklæret sig imod Althingets

Forslag, uagtet det især er Sonderamtet, der skulde vinde ved

de 3 Divisorer.

Men naar det saaledes vil være nødvendigt at fravige

Althingets Indstilling i dette Punkt, og derimod at anvende

een Divisor for hele Landet, er det næste Sporgsmaal, om
Fordelingen efter denne Maalestok bor foretages her, eller om
den bor udfores af Althinget, og i forste Fald, om Jordebogen

bor legaliseres uden forst at være forelagt Althinget.

I det Althinget i Aaret 1855 forelagte Regjeriugsforslag

til Matrikulsagens videre Fremme var det bestemt, at Regu-

leringscommissionen skulde fordele Hundredetallet (efter at

samme var vedtaget af Althinget) paa de enkelte Eiendomme,

og at den saaledes tilveiebragte Matrikul for hele Landet skulde

derefter endnu forelægges Althinget til Betænkning, forend

samme blev indstillet til allerh. Afgjorelse, men da Commis-

sionen ikke kunde efterkomme dette, ftirend sammes Udkast

blev forelagt Althinget i 1857, eftersom Hundredetallet tilden

Tid ikke var , vedtaget af Thinget, blev det ved fornævnte

allerh. Resolution af 27. Mai 1857 foreskrevet, at naar Hnn~

dredetallet ffirst af Althinget i den daværende Session var

bleven bestemt, skulde det overlades til Thinget i samme

Session at foranstalte det for Sysselerne ( o : for hele Landet)

vedtagne Hundredetal fordeelt paa de enkelte Eiendomme i
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hele Landet, og atThinget kunde overdrage dette Hverv enten 1859.

til det Udvalg, som af det maatte blive nedsat til Sagens 27. Mai.

Behandling, eller til den ommeldte Reguleiingscommission. s -^»

Althinget har imidlertid ikke indladt sig paa nogen af Delene,

idet det som Grund hertil har' angivet, at man ifølge den i

Althingsanordningen foreskrevne Forretningsorden nødvendigvis

maatte forene Resolutionens særskilte Punkter saaledes, at de

alle paa eengang lode sig forhandle under Eet i tvende Plenar-

møder, hvoraf fulgte, at det ikke lod sig gjbre, at paaligne

de enkelte Jorder noget Hundredetal, da Maalestokken forst

kunde blive vedtaget i det sidste Mode ; dertil kommer des--

uden, at Hovedhensigten, efter Thingets Formening, allerede

vilde blive opnaaet, naar Thinget havde fastsat Maalestokken,

da Udfindeisen af Hundredctallet for de enkelte Jorder over

hele Landet derefter ikke vilde frembyde nogen Vanskelighed,

men kun bestaae i en noiagtig Udførelse af et opgivet Regne-

stykke, ligesom man ogsaa senere med største Nøiagtighed

vilde være istand til at opdage, dersom Hundredetallet paa

en Jordejendom var urigtig ansat. Paa Grund heraf har
l

Thinget andraget paa, at det omhandlede Hverv maatte blive,

foretaget i Ministeriet, og at Jordebogen derefter, uden paany

at forelægges Althinget, maatte erholde allerh. Sanction (cfr.

Indstillingen Nr. 2).

Herved maa imidlertid bemærkes, at Althinget er gaaet

ud fra, at den af samme foreslaaede Maalestok (de 3 Divi-

sorer) ved Beregningen blev taget til Følge,* men naar Jorde-

bogen nu bliver udregnet med een Divisor, er det klart, at

den derved bliver af et andet Indhold end det af Althinget

forudsatte, og i alt Fald vilde det være i Overeensstemmelse

med de ovennævnte tidligere Bestemmelser, at Jordebogs-

udkastet, der først ved Udregningen kan siges at være fuld-

stændig udarbeidet, forelægges Althinget til Betænkning, forend

den forsynes med allerh. Sanetion, ved hvilken Fremgangs-

maade man ogsaa vilde faae Leilighed til at angive Grundene

til, at den omhandlede Generaldivisor er bleven valgt, lige-
I-

som der ogsaa derved vilde opnaaes Betryggelse imod, at

Althinget senere kunde gjore Indsigelse imod Udregningens

Rigtighed, og endelig vilde Thinget derved blive bekjendt med

den Form, hvori Jordebogen agtes udgivet.

Det kunde nu vel tænkes, at Althinget enten ikke vilde

meddele Samtykke til Matrikulen, naar den af samme vedtagne

Xf II. B. 33
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1859. Maalestok ikke bliver lagt tii Grund, eller at det kom til det

27. Mai. Resultat, at Jordebogens Legalisation burde udsættes endnu i

——— - flere Aar, og Udkastet imidlertid circulere blandt Indbyggerne,

for at de kunne fremkomme med deres Besværinger, saaledes

som af Flere var foreslaaet i det sidste Altbing. Dette sidste

Forslag blev vel forkastet med 13 Stemmer mod 6, men det

kan let hænde, at det nye Althing kunde v.ære af en anden

Mening, og det sees ogsaa, at den kgl. Commissarius deler

den ommeldte Anskuelse, ligesom det ovennævnte fra Mula-

Sysselerne indkomne Andragende* ligeledes gaaer ud fra det

Samme. Skjondt, det saaledes maa indrommes, at Sagen let,

ved paany at gjores tU Gjenstand for Diskussion paa Al thi nget,

kan tage denne Vending, hvilket vistnok vilde være særdeles

uheldigt, da det hele med saamegen Moie udfdrte Matrikuls-

arbeide derved saa at sige vilde være aldeles spildt, antager

Minist. dog, at der er overveiende Grund til paany at fore-

lægge Jordebogsudkastet for Althinget, idet man maa haabe,

at de Hensyn, der bevregede det sidstforsarnlede Althing til

at forkaste hiint Forslag, ogsaa af del nye Althing maae blive

ansete for afgjorende, og i ethvert Fald vil der jo, naar over-

veiende Grunde maatte antages at tale derfor, ikke kunne være

Noget til Hinder for D. M. til at befale, at Jordebogen skal

udgives saaledes, som den nu bliver Althinget forelagt.

Saaledes maa det ansees for rettest, at Fordelingen af

Jordhundrederne efter een Divisor foretages her, og at Jorde-

bogen saaledes fuldstændig udarbeidet forelægges Althinget,

og med den Bemaukning, at den omhandlede Udregning er

iværksat af Ministeriet, samt at Arbeidet allerede er saavidt

fremmet, at Jordebogsudkastet er under Trykken, forelægges

D. M. et ligeledes i Ministeriet udarbeidet Udkast til den For-

ordning, hvorved Jordebogen agtes indfort i Island, ved hvis

enkelte §§ Ministeriet gjor følgende Bemærkninger:

ad § \. Efter Althingets Forslag skulde den nye Jorde-

bog træde i Kraft fra Fardag 1859, saaledes, at alle Tiender

af Jordeiendomme opkræves og ydes efter den nye Matrikul

første Gang til Fardag 18(50. Efter hvad der ovenfor er an-

ført kan dette imidlertid ikke lade sig gjore, og man har derfor

troet at burde lade Tiden staae in blanco og afvente Thingets

Forslag i saa Henseende.

ad § 2. For Tiden paahviler der ikke Jordegodset i Island

andre Afgifter til det Offentlige end Jordtienden og undtagel-

sesviis et dog hoist ubetydeligt Bidrag til »Skattens Udredelse«
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5

(cfr. § 3) samt Afgiften til Althingsomkostningernes Dækning. 1859.

Da Hensigten med den nye Matrikul er at udfinde en lige- 27. Mai.

ligere Basis deels for fremtidige Skatter og Afgifter, déels for

Udredelsen af Jordtienden, end der haves i den nugjældende

Matrikul, er det anseet rettést at udtale dette i nærværende §,

der i det Hele er affattet i Overeensstemmelse med Althingets

derom gjorte Forslag.

Paa Thinget blev der vel af Nogle yttret den Formening,

at det vilde være rettest, idetmindste forelobig, indtil det ved

en ny Skattelovgivning maatte blive anderledes bestemt, at

lade Jordegodstienden hvile som en fast uforanderlig Canon

paa hver enkelt Jordeiendom, saaledes som den hidtil har

været ydet efter den i denne Henseende hidtil fulgte Jordebog,

og den kgl. Commissarius sees ogsaa at have deelt denne

Anskuelse, men Althinget fandt dog, at der var overveiende

Grunde for, at alle Tiender af faste Eiendomme bleve erlagte

etter den nye Matrikul fra den Tid, Jordebogen er • traadt i

Kraft, i hvilken Henseende det navnlig blev gjort gjældende,

at det netop var det ved den forrige Jorddyrhed indtraadte

Misforhold i Beskatningen, der var den første og fornemste

Bevæggrund og Aarsag til hele det nye Matrikuls-Foretagende.

Til denne af Althinget fremhævede Grund kan ffties, at man.

ved at lade Jordtienden opkræve efter den nye Jordebog, er-

holder en fast og paalidelig Norm for Opkrævningen, medens

den gamle Matrikul i Tidernes Lob paa mange Maader er

bleven upaalidelig som Basis for Tiendens Oppebbrsel, idet

mange Eiendomme ere blevne nedsatte deels ifolge specielle

Resolutioner, deels efter en Praxis, som uden nogen egentlig

Hjemmel har udviklet sig, hvilket har foranlediget, at der

idelig er opstaaet Tvist mellem Tiendetagerne og Yderne om,

hvorledes, ' o : af hvormange Jordhundreder Tienden burde

beregnes. Hertil kommer endnu, at dette vilde være den
mest praktiske Betydning af den nye Jordebog for

Oieblikket, og at det i hbi Grad vilde svække Tilliden til

denne, naar Regjeringen, efterat den var bleven legaliseret og

efterat Althinget har andraget derpaa, vilde modsagte sig

sammes Anvendelse i det nævnte Oiemed.

Det kan vel ikke na*gtes, at enkelte Kirker og private

Kirkeeiere, saavelsom enkelte Præster, kunne komme til at

lide noget Tab ved at lade de vedkommende Tiender opkrawe

efter den nye Matrikul, men ligesom Althinget ikke har an-

taget, at denne Bestemmelse kan foraarsage Kirkerne eller de

33*
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1859. private Kirkeeiere noget foleligt Tab, saaledes har det heller

27. Mai. ikke troet, at denne Omstændighed for Præsternes Vedkom-

— mende burde være til Hinder for Jordtiendens retfærdigere og

ligeligere Opkrævning efter den nye Matrikul, naar det blot

blev forbeholdt de Præster, som allerede ere ansatte paa den

Tid, den nye Jordebog træder i Kraft, Ret til at oppebære

den dem tilkommende Jordtiende i Overeensstemmelse med

den ældre Jorddyrhed, saalænge de betjene det samme Præste-

kald, forsaavidt denne Tiende udgjtfr et storre Betøb end den

vilde udgjbre, naar den blev beregnet efter den nye Matrikul.

For Konge- og Fattigtienden har Bestemmelsen derimod al-

deles ingen Betænkelighed, og da der ikke paa Island exi-

sterer contraktmæssige Foreninger om Tiendens Erlæggelse,

er der iovrigt ingen private Personer, som ere interesserede

deri.

Det er en Selvfølge, at den nye Matrikul ingen Forandring

kan medføre i Henseende til Sporgsmaalet om Jordernes

Tiendepligt i Island, og at altsaa Tienden for Fremtiden,

indtil anderledes maatte blive bestemt, kun kan opkræves af

de Jorder, som for Tiden ere tiendepligtige. Dette er Noget,

som følger saa aldeles af sig selv, at man har anseet det for

unødvendigt at optage en udtrykkelig Bestemmelse herom i

Paragraphen.

ad § 3. I Gullbringe og Kjose Syssel i Sonderamtet paa

Island er det brugeligt, naar Ldsegodset alene ikke er til-

strækkeligt til at begrunde Nogens Forpligtelse til at. yde den

Afgift, som kaldes »Skat«, men den Paagjældende desuden er

i Besiddelse af Jordegods, da at sammenlægge det tøse og

faste Gods, og derefter beregne Skatten, jfr. Rentek. Skriv,

af 30. Septbr. 1823. En lignende Regel følges ljprmentligen

ogsaa paa nogle andre Steder i Island, eller er i alt Fald tid-

ligere bleven fulgt, f. Ex. i Thingb* Syssel, hvorom imidlertid

paalidelig Underretning savnes, da Skatten allevegne, und-

tagen netop i det førstnævnte Syssel, er overladt Sysselmændene

som en Embedsindtægt. Skjbndt nu det Bidrag, som saaledes

undtagelsesviis ydes af Jordegodset til Skattens Udredelse, i

og for sig er en Ubetydelighed, er det dog anseet rettest, at

den nye Jordebog for Fremtiden ogsaa lægges til Grund ved

Beregningen deraf, ligesom ved Beregningen af Jordtienden.

Hvad derimod Udgifterne til Althingets Afholdelse angaaer,

da er vel Bestemmelsen i Plak. 18. Juli 1848, hvorefter disse

Udgifter, ind ti 1 anderledes bes t e m m e s, skulle lignes med
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%
ji paa Jordegodset i Forhold til de jorddrotlige Af- 1859.
gifter, hovedsageligen motiveret derved, at man fandt det 27. Mai.

utilraadeligt, paa Grund af den nugjældende Matri- —
kuls Up aalidelighed og Uligelighed, at ligne de om-

meldte nye Udgifter paa J'ordeiendommene efter deres nu-

værende Hundredetal, og det kunde derfor, naar denne Grund

bortfalder ved den nye Jordebogs Indforelse, synes rettest, at

de omhandlede Udgifter for Fremtiden bleve lignede direkte

paa de nye Jordhundreder 5 men da der ikke er fremkommet

noget Andragende fra Althinget i denne Retning, har man ikke

troet, at der var tilstrækkelig Anledning for Regjeringen til

for Tiden at fremkomme med Forslag til en Forandring i de

særegne Bestemmelser, som ere givne med Hensyn til disse

Udgifters Udredelse, og for at forebygge enhver Tvivl i denne

Henseende, har man i nærværende §'s Slutning optaget en

udtrykkelig Bestemmelse .herom.

ad § 4. Althinget har andraget paa, at den nye Jorde-

bog efter 20 Aars Forlob fra dens Udgivelse maa blive under-

kastet en almindelig Revision og Rettelse, samt at det maatte

overdrages Althinget at træffe de nærmere Foranstaltninger

desangaaende. '

.

Ligesom der imidlertid neppe vil være Anledning til at

gaae ind paa den sidste Deel af dette Indstillingspunkt, da

det dog efter Sagens Natur bor være Regjeringen, der tager

Initiativet til den omhandlede Foranstaltning, saaledes turde

det være mindre hensigtsmæssigt, i Loven at optage en ube-

tinget Bestemmelse om, at Jordebogen skal omrevideres efter

20 Aars Forlob, da dette selvfølgelig maa afhænge af, om der

til den Tid findes Trang eller Anledning dertil, og man har

derfor affattet Bestemmelsen saaledes, at dette Spfirgsmaal skal

til den Tid tages under Overveielse.

Ministeriet skal endnu ved denne § tilféie, at det er an-

seet unbdvendigt i Loven at optage nogen Bestemmelse om,

at der ligesom hidtil kan tilstaaes temporaire Nedsættelser i

Jordtienden paa Grund af indtraadte Naturbegivenheder, og

man har saameget mere troet at burde undlade dette, som en

Baadan Bestemmelse let vilde kunne svække Jordebogens Be-

tydning.

Med disse Bemærkninger indstilles:

at indbemeldte Udkast til en Forordning an-

gående Indforelse af en ny Jordebog for Island maa,

tilligemed det i Justitsministeriet endeligen udar-
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beidede Jordebogsudkast, forelægges det i indeværende

Aar sammentrædende Althing til Betænkning.

[Kongelig Resolution] :

I
;

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang. Forelæggelse for

Althinget af Udkast til en Plakat om Refusion af

Udgifterne ved Jordtaxationen i Island. Chri-

stiansborg Slot den 27. Mai 1859. — bl. Forest.

og Resol. Protok. 1859, Nr. 28. "Vedheftet er Udkast til en

Plakat om samme Gjenstand, jevnf. Ti'oindi fra al[>ingi Is-

lendmga 1859, Viob. A, S. 33-34
;

B, S. 66.

I Justitsministerens (Simony) Forestilling 25. Mai 1859

fremsættes følgende Yttringer:

Da den ifølge Forordn, af 27. Mai 1848 § 1 udarbejdede

nye Jordebog for Island (see den foregaaende Forestilling)

nu vil kunne forelægges' det i indeværende Aar sammen-

trædende Althing til Betænkning, er det Tidspunkt formentlig

kommet, at der i Overeensstemmelse med den bemeldte For-

ordnings § 7 og de allerh. Resolutioner af 18. Mai 1855 og

27. Mai 1857 skal tages Bestemmelse om Refusionen af de

med det hele Matrikuleringsarbeide forbundne Omkostninger,

der enten allerede ere eller i Henhold til Indstillingerne i nær-

værende Forestilling ville blive forskudsviis udredede af Stats-

kassen.

Efter de derom gjorte Bemærkninger i de aarlige Jorde-

bogskasse-Regnskaber have samtlige af den heromhandlede

Foranstaltning flydende Omkostninger hidtil udgjort 7,910 Rd.

82 Sk., men hertil kommer endnu tvende Beløb, tilsammen

400 Rd., paa hvis forskudsvise Udbetaling af Statskassen

Minist. udbeder sig Kongens Approbation.

Ministeren bemærker i den Anledning, at der ved allerh.

Resol. af 27. Mai 1857 foreløbig blev bevilget hvert af den i

Reykjavik 1855 nedsatte Commissions Medlemmer et Honorar

af 500 Rd. for det af dem udførte Matrikuleringsarbeide, og

at det blev bestemt, at Althingets Betænkning skulde ind-

hentes, om og hvorvidt der maatte være Anledning til at for-

høie bemeldte Honorar enten for et enkelt Medlem eller for
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hele Commissionens Vedkommende. Da Althinget nu i sin 1859.

over Sagen afgivne Betænkning at' 17. August 1857 har an- 27. Mai
holdt om, at der i Betragtning af Arbeidets Omfang og den —
tilfredsstillende Maade, hvorpaa Commissionen har lost sin

vanskelige og indviklede Opgave, maa tilstaaes ethvert af

dens trende Medlemmer et extraordinairt Honorar af 100 Rd.,

og da Min. ikke skjbnner, at der er Grund til at modsætte

sig denne Althingets Indstilling, andrages paa, at et Belbb af

300 Rd. maa udbetales af Statskassen i det angivne Oiemed,

imod Refusion paa samme Maade som de Øvrige af Jordtaxa-

tionen flydende Omkostninger.

Af den ovenanførte Forestilling af D. D. vil D. M. der-

næst allern. have erfaret, at en Deel af Matrikuleringsarbeidet

er bleven udfort her i Ministeriet, idet at Althinget havde an-

draget paa, at det for hele Landet vedtagne Hundredetal af

Regjeringen maatte blive foranstaltet fordeelt paa de enkelte

Jordeiendomme i hele Landet efter de af Thinget vedtagne

Maalestokke. Da dette Arbeide ingenlunde har været ube-

tydeligt, og derhos har været betragtet som et Extraarbeide,

bør der derfor formentlig tilstaaes vedkommende Embedsmand,

hvem Udforeisen heraf har været betroet, et Honorar, der

ikke skjbnnes at kunne være ringere end 150 Rd.

Naar D. M. nu maatte ville approbere bemeldte tvende

Udgiftsposters forelbbige Udbetaling af Statskassen, vil det

Belbb, om hvis Refusion der er Spbrgsmaal, saaiedes udgjbre

8,3fi0 Rd. 82 Sk., hvortil dog endnu muligen vil komme et i

alt Fald aldeles ubetydeligt Belbb for Omtaxationerne af Oljords

og Isafjords Handelsteder samt af Svovlminerne i Thingb*

Syssel, for hvilke Regningerne endnu ikke sees at være ind-

komne. rr-:^®^U !
•

'' "re
.

Hvad dernæst de omhandlede Omkostningers Refusion

angaaer, da er det i foranfbrte Forordn, af 27. Mai 1848 § 7

foreskrevet, at dette skal skee ved Ligning paa Jordeien-

domme i Island, og at der i sin Tid vii blive truffen nærmere

Bestemmelse herom ved en Anordning. — I Overensstem-

melse hermed har Minist. udarbeidet- det vedlagte Udkast

til en Plakat angaaende Erstatning af de Omkostninger, som

af den islandske Jordebogskasse ere forskudsviis udbetalte i

Anledning af den i Island udførte Jordtaxation, ved hvis en-
*

kejte Paragrapher bemærkes, deel s at Minist. har anseet det

for rettest, at repartere Udgifterne paa samtlige Jordeien-

domme, uden at gjbre en saadan Undtagelse, som i Piak. af
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1859.

27 Mai

18. Juli 1848, cfr. Plak. af 12. Marts 1853, er fastsat med

Hensyn til Althingsomkostningers Udredelse, da dette i og tor

sig er mest principmæssigt, og der her ikkun er Tale om en

ringe Udgift af omtrent 9 Sk. pr. Hundrede engang for

alle, deels at der, til yderligere Lettelse for Indvaanerne,

Udgifterne foreslaaes fordelte paa 2 Aar.

Saalcdes indstilles

:

I. At det allernaad. maatte behage D. M. at

bifalde

:

a) at der tilstaaes hvert af indbemeldte Com-

missions Medlemmer et extraordinairt Honorar af

100 Rd., Si'^S?
b) at der tilstaaes Assistent i det islandske

Departements Expeditionscontoir, Siguro Hansen, et

Honorar af 150 Rd. for Udregningen af de enkelte

Jordeiendommes Dyrhed i Islaud, og

c) at de ommeldte Belob maae forskudsviis ud-

redes af den ved Finantsloven til extraordinaire Ud-

gifter for Island bevilgede Sum, imod Refusion paa

samme Maade, som de ovrige af Jordtaxationen

flydende Omkostninger, samt

II. at det lige allern. maatte behage D. M. at

approbere indbemeldte Udkast til en Plakat angaaende

Erstatning af de Omkostninger, som af den islandske

Jordebogskasse ere forskudsviis udbetalte i Anledning

af den i Island udførte Jordtaxation, til Forelæggelse

for det i indeværende Aar sammentrædende Althing.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingerne bifaldes. —
27. Mai 1859.

Christiansborg Slot den

27 Mai. Kongelig Resolution ang. Udkast til Lov om
Limninger for forskjellige Embedsmænd paa Is-

land. Christiansborg Slot den 27. Mai 1859. —
lsl. Forest. og Resol. Protok. 1859, Nr. 22. Vedheftet er Ud-

kastet til den nævnte Lov, see Tioindi frå alf)i'ngi Islendinga

1859, Viob. A, S. 7-15.
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I Forestilling fra Justitsministeriet (Simony) af 25. Mai 1859.
1859 bemærkes: 27. Mai.

1 et Lovudkast angaaende Limninger for nogle under Ju*

stitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet sorterende Embedsmænd og Bestillingsmænd m. m.,

som bleve det sidst forsamlede Folkething forelagte, vare

blandt Andet optagne Bestemmelser angaaende den fremtidige

Lonning af de i Island ansatte Embedsmænd, som oppebære

deres Gager af Statskassen.

Det i Sagen nedsatte Udvalg har imidlertid, ved at afgive

Betænkning over de heromhandlede Lovudkast, yttret den

Formening, at det vilde være rettest, at Alt, hvad der angaaer

de islandske Embedsmænds Lonninger, blev samlet i en særlig

Lov, og da Udvalget idvrigt ansaae de foreslaaede Linninger

for temmelig hbie, og det derhos frygtede for, ved nu at ved-

tage saadanne Lonninger, at "præjudicere Sporgsmaalet om
Gageringen af Embedsmænd eller Bestillingsmænd paa Island,

som ikke lonnes af Statskassen, men direkte af Landet selv,

foreslog det, at de i Udkastene opførte Lonninger for disse

Embedsmænd ikke vedtages førend Althinget havde havt Lei-

lighed til at yttre sin Mening om samme.

Min. maa nu vel med Udvalget være enig i, at det vilde

være hensigtsmæssigst, at der udgives en særlig Lov om samt-

lige fast gagerede islandske Embedsmænds Lonninger, men

l'orsaavidt Udvalget tillige har andraget paa, at Udkastet til

denne Lov forelbbig forelægges Althinget til Betænkning, kan

Min. derimod ikke andet end finde en saadan Forelæggelse i

og for sig mindre principrigtig. Loven behandler nemlig

aabenbar en finantsiel Gjenstand, men ifblge Lovgivningen ere

egentlige finantsielle Love, der ikke udelukkende vedkomme

Island, undtagne fra Althingets "Virkekreds.

Da det imidlertid nu forudsees, at Rigsdagen ogsaa vil

billige det af Udvalget i saa Henseende stillede Forslag, samt

da Althinget ikke kan eller bcJr kunne have Noget imod, at

dets Yttringer indhentes over Sagen, har^ Min. ikke troet at

burde fraraade D. M. ogsaa at tage dette Forslag tilfølge, og

til den Ende har Min., efter Omforening med Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet, forsaavidt angaaer de under

samme horende islandske Embedsmænd, hvis Gager udredes

af Statskassen, ladet udavbeide medfølgende Udkast til Lov

om Lonninger for forskjellige paa Island ansatte Embedsmænd,

for at samme, hvis det maatte vinde D. M.'s allerh. Bifald,

kunde blive forelagt Althinget i dets nu forestaaende Samling.
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1859. Nærværende Udkast er i det Væsentlige overeensstem-

27. Mai. mende med de i de Rigsdagen forelagte Udkast indeholdte

' ""^^ Bestemmelser; dog er der foretagen nogle mindre betydende

• Ændringer og Tilføininger, saaledes som ved de enkelte §§
nærmere vil blive omhandlet.

ad § 1. Istedetfor Embedsbolig og Embedsjord er der «

tillagt Biskoppen i Island og Amtmanden i Vestamtet foruden

deres Gage en Godtgjttrelse af 200 Rd. aavlig. Der er nu vel

ikke i de farommeldte Rigsdagen forelagte Udkast gjort nogen

Bemærkning om, hvorvidt denne Godtgjorelse skal vedblive,

men da dette dog utvivlsomt har været Meningen, eftersom

de nævnte Embedsmænd i det Hele ere stillede lige respective

med Stiftamtmanden i Island og med Amtmanden i - Nord- og

Ostamtet, som begge have fri Bolig og Embedsjord, er det

anseet rettest, at optage en udtrykkelig Bestemmelse herom i

nærværende Lovudkast.

Grunden til, at der ikke for det med Landfogedembedet

forenede Embede som Byfoged i Reykjavik, hvortil en fast

aavlig Gage af 300 Rd. er henlagt, er foreslaaet nogen For-

hoielse af dette Beføb, er, at dette Embede tillige har en aar-

lig Indtægt af Sportler.

ad § 2. Foruden de første og anden Assessor i Over-

* retten hidtil tillagte Gager af 950 Rd. for hver, have disse

# Embedsmænd endvidere oppebaaret resp. 250 Rd. og 50 Rd.

af den islandske Justitskasse. Da de 250 Rd., som ere

tillagte første Assessor, er en Godtgjorelse for en udenfor

Embedet liggende Forretning, nemlig for Oversættelse af Rets-

akterne i Justitssager og beneficerede Sager, som indankes for

Hcliesteret, bor samme formentligen vedblive. Derimod turde

der vel, naar Gagen for yngste Assessor bliver omreguleret,

være Anledning til at inddrage de 50 Rd., som nu ere tillagte

Embedet af Justitskassen, da det er udenfor denne Kasses

Oiemed, at afholde saadanne Lb'nninger, og Beføbet i sin Tid

kun blev bevilget som en Nodhjælp paa Grund af Gagens

Utilstrækkelighed. Althinget har ogsaa tidligere udtalt sig for,

at Linningerne for Assessorerne af Justitskassen burde bort-

falde, hvortil endnu kommer, at denne nu har at udrede Lon

til Overretsprokuratorerne, og at det er tvivlsomt, hvorvidt

dens Indtægter ville være tilstrækkelige til at afholde alle

disse Udgifter.

Forftvrigt er denne § i det Hele affattet ganske i Over-

eensstemmelse med den tilsvarende § i det Rigsdagen forelagte

Udkast.
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ad § 3> Denne § ev ligeledes aldeles overeensstemmende

med den tilsvarende § i det Rigsdagen forelagte Udkast.

ad % 4. Forelobigen bemærkes, at det af formelle Grunde *

er anseet rettere i nærværende § at optage Indholdet af Loven

af 28. Marts 1855, forsaavidt dette kan vedrøre Island, end

at udvide den hele Lov saaledes, som der var paatænkt efter

det Rigsdagen forelagte Udkast.

Ligesom der i Medhold af den nævnte Lovs § 1 er efter

nærværende Udkast tillagt Skolens Rektor fri Bolig, saaledes

bor formentligen ogsaa Forstanderen for Pastoralseminariet i

Analogi hermed fremdeles beholde den ham nu tilstaaede

Husleiegodtgjørelse af 150 Rd. — Ligeledes er der fundet An-

ledning til at lade den nuværende Overlærer (Junlogsen, del-

er en meget gammel Embedsmand, og iøvrigt en meget for-

tjent Mand, for sin Embedstid beholde den ham nu tillagte

Husleiegodtgjorelse af 150 Rd., hvorimod en saadan Godt-

gørelse vil bortfalde ved indtræffende Vacance i Embedet,

lovrigt er det en Selvfølge, at naar Principerne i Loven af

28. Marts 1855 gjdres gjældende for Island, vil der ikke kunne

være Spbrgsmaal om for Fremtiden at tillægge Adjunkter ved

Skolen nogen Husleiehjælp.

Med Hensyn til den i g'en optagne Godtgjørelse af 300

Rd. for Udførelsen af Inspecteurforretninger ved Skolen, skal

man tillade sig at bemærke, at dette er en ny Post, da Over-

læreren og Adjunkterne ved Skolen skifteviis hidtil have uden

nogen særlig Godtgjbrelse ført Tilsyn med Eleverne paa Skolen

udenfor Skoletiden. I et til Kirke- og Undervisningsmini-

steriet stilet Andragende, der var ledsaget af Rektors og Stifts-

øvrighedens Erklæring, have imidlertid Lærerne andraget paa

at fritages for den ommeldte Inspection, som deels meget

besværlig for dem og deels formentlig liggende udenfor

deres Embedspligt, hvorhos de dog have erklæret, ikke at

være uvillige til at fortsætte samme imod .en Godtgørelse

af mindst 600 Rd. aarlig. Det turde imidlertid neppe være

hensigtsmæssigt at lade Overlæreren og Adjunkterne skifteviis

udføre den omhandlede Inspection ved Skolen imod en særlig

Godtgjørelse. Et saadant Arrangement vilde nemlig medføre

en Ulighed i Lønningerne af Adjunkterne ved Skolen og Do-

centerne ved Pastoralseminariet, der hidtil have været stillede

lige, og vistnok ogsaa fremdeles bør være det, hvorhos be-

mærkes, at naar der oprettes en femte Adjunktpost ved Skolen,

maatte der ogsaa tillægges denne den snmnie Godtgjørelse, og
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859. vilde saaledes Inspectionen medføre ikke ubetydelige Bekost-

27. Mai. ninger. Da imidlertid et Tilsyn er nødvendigt, eftersom største

—-Delen af Eleverne have fast Ophold paa Skolen, og da det er

ubilligt at paalægge Rektor alene at fore dette Tilsyn, turde

det være rettest at overdrage til en af Adjunkterne tillige at

fungere som Inspecteur ved Skolen, i Lighed med hvad der

rinder Sted i Sorø, og burde der da formentligen i Forbindelse

hermed paalægges ham tillige alle de Forretninger, som ved-

komme Skolens Oeconomi, saasom Indkjøb af Brændsel, Møbler

og deslige, og Tilsynet med disse Gjenstandes Anvendelse og Op-

bevaring, saavelsom med Skolens Bogsamling, idet den Ordning

af Forholdet, som nu finder Sted, hvorefter disse Forretninger

ere deelte mellem Ephoratet, Rektor og den ved Skolen an

satte Portner, maa ansees for at være lidet hensigtsmæssig.

Den Godtgørelse, som for samtlige disse Forretninger vil være

at tillægge den Paagjældende, der ikke som i Sorø har nogen

fri Bolig, har man troet ikke at burde ansætte ringere end

300 Rd., idet man bemærker, at det muligen ogsaa kunde

paalægges ham, ialtfald ved indtræffende Vacance, at over-

tage Skolens Regnskabsforing, som er overdraget første Docent

ved Pastoralseminariet.

Musiklæreren ved Skolen, der tillige er Organist ved Dom-
kirken i Reykjavik, er af Rektor og Ephoratet indstillet til at

erholde et Tillæg af 100 Rd. til hans nuværende Gage af

150 Rd., eller ialt 250 Rd. Da det imidlertid ansees ønske-

ligt, at den geistlige Dannelsesanstalts Elever kunde erholde

Underviisning i Messning, har man troet, at dette Hverv pas-

sende kunde overdrages til Musiklæreren i Forbindelse med
hans Forretninger ved Skolen, og at der da var Grund til i

den Anledning at forhoie hans Løn saaledes, at han begynder

med en Gage af 300 Rd., samt at han for hver 3 Aars Tjeneste

erholder et Tillæg af 25 Rd
,

dog saaledes, at Lønnen ikke

kan overstige 400 Rd.

Endelig har man fundet det passende, at Gymnastiklære-

ren, der nu lønnes med 200 Rd., erholder et Tillæg af 25 Rd.

for hver 3 Aars Tjeneste, indtil et Maximum af 300 Rd.

Derimod turde der, naar Portneren fritages for Tilsynet med
Oeconomien, ikke være tilstrækkelig Anledning til at forhøie

hans Løn, der nu udgjør 200 Rd.

Endnu skal man her tilføie, deel s at der ikke for Læ-
rerne ved Skolen i Reykjavik kan blive SpØrgsmaal om nogen

Indtægt af Skolepenge, da saadanne ikke erlægges ved den
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nævnte Skole, deel s at der heller ikke vil være nogen An- 1859.

vendelse for S 5 i Loven af 28. Marts 1855 i nærværende ^
t -27 Mai
Lo. udkast, da efter samme samtlige Lærere ville faae mere i

Gage end de hidtil have havt.

Sluttelig bemærkes, at skjondt der af Statskassen udredes

et aarligt Tilskud af resp. 235 Rd. og 300 Rd. til LfJnning

for Sysselmændene i Gullbringu Syssel og paa Vestmanno, og

det vistnok turde være onskeligt, at de kunde erholde nogen

Forbedring i deres ringe Indtægter, har man dog, da disse

Enibedsmamd væsentlig lonnes med Sportler, ikke troet, at

der var tilstrækkelig Anledning til paa dette Sted at optage

et hertil sigtende Forslag.

Heller ikke er der i Udkastet optaget noget Forslag om
hoiere Lon til Politibetjentene og Jordemodrene i Reykjavik,

da disse Personer, skjondt de tildeels h'innes af Statskassen,

dog hovedsagelig nrnae ansees for at staae i den paagjældende

Communes Tjeneste, og Jordemodrene derhos maae antages

at have deres væsentligste Indtægt af Sportler.

Med disse Bermerkninger indstilles:

at det maatte behage D. M. allern. at bifalde,

at vedlagte Udkast til Lov om Lonninger for for-

skjellige paa Island ansatte Embedsmænd forelægges

det i Aar sammentrædende Althing til Betænkning.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang. Forelæggelse for 27. Mai.

•Althinget af Udkast til en Forordning om Vei-

væsenet i Island. Christiansborg Slot den 27. Mai

1859. — Isl. Forest. og Resol. Prot. 1859, Nr. 23. Ved-

heftet er Udkast fra 1857 tilligemed Althingets Betænkning

over samme, dat. Rvik 17. August 1857, med dansk Over-

sættelse, seeTtø. fra aljungi Islendmga 1857, Viob. A, S. 3- 24.

I Justitsministeriets (Simony) Forestilling 21. Mai be-

mærkes, at under 27. Mai 1857 var det alleun. bifaldt, at et

i Ministeriet udarbeidet Udkast til en Forordning om Vei-

væsenet i Island maatte forelægges det i samme Aar afholdte

Althing til Betænkning.



526 Kgl. Resol. ang, For. om Veivæsenet. .

1859. 1 Overensstemmelse hermed har Udkastet været forelagt

' 27. Mai. Althinget, der har taget samme under Behandling paa lov-
I

- befalet Maade og derefter afgivet den allerund. vedlagte Be-

tænkning, hvoraf erfares, at Thinget, skjondt det hav erkjendt,

at der ved Udkastet vilde opnaaes et væsentligt Gode for Is-

land, ikke har tilraadet, at det blev ophbiet til Lov, hvor-

imod Thinget har vedtaget og til D. M.'s Approbation ind-

stillet et fra Regjeringens meget afvigende Lovforslag.

Idet Min. vedlægger dette nye af Althinget vedtagne For-

slag saavel in originali som i verificeret dansk Oversættelse,

bemærkes, at samme baade i Henseende til Form og Indhold

er saa uheldigt og mangelfuldt, at der formentlig ikke kan

være Spbrgsmaal om at tage samme til Folge. Blandt Andet

fremhæves, at Forslaget indeholder Bestemmelser, der staae i

ligefrem Strid med hinanden. Efter § 5 1ste Passus skal saa-

ledes den i § 4 omhandlede Comitee bestemme, hvilke

Veie skulle ansees som Hovedveie og hvilke som Biveiej men

efter samme §'s 2den Passus gjbr Comiteen kun Forslag,

og saavel efter bemeldte Bestemmelse som efter § 8 er det

Amtmanden, som afgjbr dette Spbrgsmaal.

I Udkastet findes derhos nogle Bestemmelser to Gange

optagne, cfr. §§ 6 og 19 og §§ 4 og 21, hvilken Gjentagelse

er fremkommen derved, at Bestemmelserne om Hovedveiene

og Biveiene, som efter Regjeringens Udkast vare afhandlede

hver for sig, i Althingets Forslag ere blandede imellem hin-

anden, og paa den anden Side findes der ikke nogen Bestem-

melse i Althingets Forslag om et af de Hovedpunkter, hvorom

Diskussionen væsentligst har dreiet sig i Forsamlingen, nemlig

om, hvorledes Omkostningerne til Biveiene skulle udredes.

Efter Motiverne til § 16 er der vel ingen Tvivl om, at dette

skal skee paa samme Maade, som med Hensyn til Omkost-

ningerne ved Hovedveiene, men netop fordi Reglen efter §16,

cfr. g 18, er indskrænket til de sidstnævnte Veie, og da det

derhos i § 6 er bestemt, at de aarlige Overslag over Ud-

gifterne til Veiene skulle affattes for Hovedveiene og for Bi-

veiene hver for sig, vil det være uomgængeligt nbdvendigt

at optage en udtrykkelig Bestemmelse i denne Henseende og-

saa om Biveiene.

Fremdeles mangler der i Althingets Udkast Bestemmelser

om, hvor og aC hvem Valget af de i § 3 nævnte Mænd skal

foretages, ligesom ogsaa nærmere Regler for, hvorledes Valget

af de i § 4 anordnede Comiteer 6kal foregaae. Ligeledes savnes
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der Bestemmelse om, at man, uden at expropriere Grunden, 1859.
kan tage Veimateriale paa anden Mands Grund ; vel sees det 27. Mai.
af Forhandlingerne, at Althinget har antaget, at denne Ret ——-v~^
gik ind under Retten til at expropriere, som omhandles i 1ste

Membrum af g 7 i Regjcringens Udkast, men da formelig Af-

staaelse af Grund og Disposition over anden Mands Grund,

saaledes at man paa den tager Materiale, ere to forskjellige

Ting, er det ogsaa rigtigst, at der om dem gives særlige Be-

stemmelser i Loven. •

Endeligen indeholder Udkastet flere med hinanden ikke

stemmende samt mangelfuldt affattede Bestemmelser, i hvilken

Henseende henvises til §g 3, 5 og 6, hvorom nærmere neden-

for, § 4, hvorefter Repseomiteerne, idetmindste efter den danske

Text, endog selv skulde udfore Veiarbeidet, hvad dog ikke er

Meningen, saml g 16, der er affattet saaledes, at enhver Hus-

bond og selvstændig Mand skal yde Bidrag til Veiarbeiderne,

uden Hensyn til deres Alder* og Arbeidsforhed, medens Me-

ningen dog utvivlsomt er, at denne Pligt kun skal paahvile

dem, naar de ere mellem 18 og 60 Aar og derhos ere arbeids-

fbre 1 § 20 er det paalagt Jordeierne, at afstaae Jord og

Materiale til Biveiene efter de samme Regler, [som tidligere

ere givne om Hovedveiene, nemlig i § 9, men da denne §,

som ovenfor berbrt, ikke omtaler Veimateriale, maa Althinget •

• saaledes her have glemt, at det ved nysnævnte § har udvoteret

Slutningen af § 7 i Regjeringens Udkast. § 22 indeholder en

Bestemmelse om Reps ty re mes Indhentninger, men da Rep-

styrerne efter Althingets Forslag ere udelukkede fra al Deel-

tagelse i Veivæsenet, hvilket derimod er overdraget en sær-

egen Autoritet (Repseomiteerne), er det hbist besynderligt, at

paalægge dem at gjbre de omhandlede Indberetninger, og den

Grund, som derfor anfores i Motiverne til denne §, nemlig

at det er Repstyrerne, som efter § 19 skulle sende Syssel-

manden Forslag angaaende de Reparationer, som ansees for-

nødne paa Biveiene, er heller ikke rigtig, thi det er netop

"Veieomiteerne, men ikke Repstyrerne, der skulle indsende til

Sysselmændene de i § 19 omhandlede Forslag til Forbedringer

af Biveiene i Reppen. Det indsees ei heller, hvorfor disse

Beretninger skulle indskrænkes alene til Reppens Biveie,

thi da de bor være Grundlaget for Sysselmandens Indberet-

'

ninger til Amtet' bor de formentlig omfatte alle i Reppen
m

foretagne Veiarbeider. I § 25 in fine omtales der endeligen

en Amtsveikasse, men der existerer imidlertid ikke nogen
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1859. Veikasse for Amtet, og der er neppe nogen Grund til at op-

27. Mai. rette en saadan efter den Ordning af Veivæsenet, som er til——

^

v^fc— sigtet ved Althingets Forslag, hvorefter hvert Syssel skal

sbrge for sit Veivæsen, og paa Grund heraf er Slutningen af

§ 3 ogsaa incorrect affattet, idet det som Folge af den af Al-

thinget foreslaaede Ordning ikke er Amtet, men de i de for-

skjellige Amter liggende Sysseler, som i det omhandlede Til-

fælde skulle bære Udgifterne ved de nævnte Veies Forbedring.

Skulde Meningen virkelig være, at de paagjældende Amter

skulle afholde de nævnte Udgifter, mangler der Bestemmelse

om, hvorledes disse Udgifter skulle tilveiebringes eller afholdes.

Efter saaledes at have viist, hvor uheldigt det af Althinget

udarbeidede Lovforslag er affattet, gaaer Min. over til at om-

tale de Hovedindvendinger, som Althinget har gjort mod 1te—

(

gjeringens Udkast og som i Særdeleshed have været gjorte til

Gjenstand for Forhandling paa Thinget.

Det er især i to Punkter, at Althinget har fraveget Re-

gjeringcns Udkast, nemlig deel s i Henseende til Tilsynet med

Udførelsen af Veiarbeidet, deel s navnlig med Hensyn til

SpcJrgsmaalet om, hvorledes Omkostningerne ved Veivæsenet

skulle afholdes.

1 førstnævnte Henseende er det navnligen af Althinget

anført, at det vilde være uoverkommeligt for Sysselmanden

ved Siden af sine bvrige Forretninger at føre det nærmeste

Tilsyn med Udførelsen af Veiarbeiderne over hele Sysselet, og

Thinget har derfor foreslaaet, at dette Tilsyn blev overdraget

til en i hver Rep valgt Comitee under Sysselmandens Over-

opsyn. Herved maa imidlertid for det Forste bemærkes, at

det ingenlunde er med Hensyn til alt Veiarbeide i Sysselet, men

kun med Hensyn til det Arbeide, der udføres ved Hoved

-

veiene, at Tilsynet efter Regjeringens Udkast skulde over-

drages Sysselmændene, da Tilsynet med Arbeidernes Udførelse

ved Biveiene ifølge Udkastets § 17 paahviler Repstyrerne. De

Forretninger, som efter Udkastets § 4 ere overdragne Syssel-

manden med Hensyn til Hovedveiene, bestaae i, at han har

at udarbeide et Forslag til de Arbeider, som skulle foretages,

og meddele en Plan for disse Arbeiders Udførelse samt et

Overslag over Omkostningerne derved. Det er en Selvfølge,

at Sysselmanden kan og bbr forskaffe sig de fornodne Mate-

rialier hertil fra Repstyrerne eller andre sagkyndige Mænd,

men det kan vistnok med Grund forlanges, at han er saa

nttie bekjendt med Hovedveiene i Sysselet, at han vil være
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istand til derefter at udarbeide de fornbdne Forslag og Over- 1859.
slag, hvilke saaledes bkulle bygges paa de Forslag, som han 27. Mai.
modtager fra de forskjellige Hepper, og Min. anseer det for —
et Fortrin, at Sysselmanden kan samle alle disse specielle

Forslag i et Hovedforslag for Veiarbeidernes Udførelse i hele

Sysselet og lægge en Plan for hele Arbeidets Udforelse, medens

der, hvis det blev overdraget til de af Althinget foreslaaede

Repscomiteer repsviis at gjbre saadanne Forslag, som Syssel-
manden var bunden til at fblge (cl'r. Althingets Forslag

§ 6), ikke vilde kunne lægges nogen fast eensartet Plan for

Arbeidernes Udførelse i det Hele

Hvad dernæst selveOp synet med Veiarbeidets Udførelse

angaaer, da er det i Udkastets § 5 bestemt, at alt Arbeide

paa Hovedveiene skal i Reglen sbges udført ved Entreprise, og

kun undtagelses viis imod en bestemt Dagion ; men ligesom

Sysselmanden saaledes selvfølgelig er fritaget for at føre Con-

trol med Arbeidets Udforelse i det førstnævnte Tilfælde, idet

Arbeidernes forsvarlige Udførelse ifølge Udkastets §'15 i sin

Tid vil være at godtgjbre ved lovlig Synsforretning, saaledes

er det i Slutningen af § 5 foreskrevet, at Sysselmanden har

at antage paalidelige Opsynsmænd til at føre Tilsyn med Ar-

beidet, naar samme udføres for Daglbn.

Min. skjonner saaledes ikke, at de Forretninger, som ifølge

Udkastet ere paalagte Sysselmændene med Hensyn til Hoved-

veiene, ere enten saa besværlige eller vanskelige, at der

kan være nogen Betænkelighed ved at overdrage dem samme,

ligesom han heller ikke troer, at disse Forretninger vilde blive

bedre udførte, naar de bleve overdragne til saadanne Reps-

comiteer, som af Althinget er foreslaaet. Det er vel bleven

anført, at Erfaringen har viist, at Sysselmændene, hvem Op-

synet med Veiene har paahvilet, hidtil kun have udrettet Lidet

til deres Forbedring, men Feilen maa udentvivl langt snarere

sbges i den uhensigtsmæssige Maade, hvorpaa Veivæsenet i

det Hele har været organiseret og navnligen Veibyrden for-

deelt, idet Arbeidet paa Hovedveiene har, som alt andet "Vei-

arbeide, udelukkende paahvilet de enkelte, ofte smaa og fat-

tige Repper, gjennem hvilke Veien lbber, som en Natural-

præstation, der desuden har været meget ulige fordeelt paa

Reppens Beboere.

Ligeledes maa Min. ansee den i Althingets Udkast § 3

foreslaaede Bestemmelse om , at hvor en Hovedvei gaaer

imellem to Sysseler, skulle udnævnte Mænd fra hvert af disse

XVII. B. 34
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1859. forud samles paa Grændsen af Sysseleme, for at komme over-

27 Mai. eens om > ^lyi^e Veiforbedringer ere fornødne paa denne Vei,

— samt hvilken Direction Veien bor have, og hvorledes dermed

skal forholdes, for aldeles unbdvendig, da han formener, at

disse Tilfælde meget vel kunne afgjøres ved Amtets Resolution

efter indhentede Betænkninger fra vedkommende Sysselmænd,

som det derhos i fornødent Fald kan paalægges at forhandle

mundtlig med hinanden. Som foran bemærket, mangler der

i denne § en Bestemmelse om, af hvem Mændene skulle ud-

nævnes og om deres Antal, ligesom det ogsaa synes, at den

Beslutning, som de tage, naar de ere enige, burde idetmindste

undergives vedkommende Sysselmands Bedømmelse, idet han

efter § 23 har Opsynet og Ansvaret for alle Veiforbedringerne

i Sysselet. Slutningsbestemmelsen i den heromhandlede § 3

af Althingets Udkast, at Amtmændene, naar Veien gaaer

mellem tvende Amter, skulle komme overeens, er ogsaa

temmelig uheldig, da det jo neppe kan forudsættes, at Amt-

mændene, der have forskjellige Interesser, altid ville blive

enige, og Sagen maatte i saa Fald formentligen gaae til Mi-

nisteriet.

Forsaavidt det endeligen i § 5 af Althingets Udkast er

foreskrevet, at Repscomiteerne skulle bestemme, hvilke Veie

i Heppen der skulle ansees som Hovedveie og hvilke som

Biveie, da er dette for det Fyrste, som foran bemærket, al-

deles ucorrect, da det af det Følgende sees, at Comiteen blot

skal foreslaae og Amtmanden bestemme, men det er

derhos lidet hensigtsmæssigt, at Repscomiteerne skulle gjore

et saadant Forslag uden Sysselmandens Medvirkning (cfr.

Ordene: »Sysselmanden refererer for Amtmanden Comitéernes

Forslag«).

Efter hvad der saaledes er anført, maaMin. være af den

bestemte Formening, at der ikke er tilstrækkelig Anledning

til at gaae ind paa Althingets Forslag om Oprettelsen af Reps-

comitéer med Hensyn til denne særlige Forretningsgren, saa-

længe en almindelig Communalindretning ikke kan indføres,

idet dette Forhold derved formentlig vilde blive unødvendig

forviklet, uden at nogen virkelig Fordeel derved opnaaedes,

og den kgl. Commissarius ved Althinget, Amtmand Melsted,

har ogsaa i sin over Sagen afgivne Betænkning yttret sig i

samme Retning.

Med Hensyn til det andet HovedspØrgsmaal, nemlig hvor-

ledes Omkostningerne skulle udredes, da var det i Regjeringens
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Udkast bestemt, at Omkostningerne ved Ho v ed veienes For- 1859.
bedring og Vedligeholdelse m. m. skulle afholdes af vedkom- 27. Mai.

mende Amtsrepartitionsfond, dog saaledes, at Udgifterne ikke —
blive større, end at de kunne dækkes ved en Repartition af i

det Hoieste 2 Sk. paa hvert Lbsegodshundrede, hvilken Be-

stemmelse var begrundet deels paa den tidligere Commissions

Indstilling, deels derpaa, at man frygtede for at overbebyrde

Lbsegodset. Paa Biveiene skulde derimod fremdeles i Regelen

Naturalarbeide finde Sted, men dette skulde ikke præsteres

som forhen af enhver Husfader med een Dags Arbeide, hvor-

imod samtlige arbeidsfb're Mandspersoner i Reppen mellem 18

og 60 Aar skulde være pligtige til efter Omgang at deeltage

deri. Saafremt imidlertid Repsbbnderne eller disses Flertal

maatte foretrække, at Arbeidet blev udført, ligesom paa Hoved-

veiene, ved Entreprise eller leiede Folk, kunde saadant til-

stedes, og i saa Fald vilde Udgiften derved af Repstyreren

være at paaligne de samme Personer, hvem Natural præsta-

tionen paahvilede, og ibvrigt saaledes, at Familiefaderen er-

lægger Betaling for de til hans Husstand harende Bdrn og

tjenende Personer, jfr. Udkastets § 16. Althinget har nu fore-

slaaet, at alt Naturalarbeide skal ophbre, og at Udgifterne

til samtlige Veié, baade Hoved- og Biveie, skulle reparteres

paa alle arbeidsfbre Mandspersoner fra 18 -60 Aar, saaledes

at disse skulle yde et Pengebidrag, der svarer til et halvt

Dagsarbeide, beregnet efter Capitelstaxten, og for den Sum,

der herved udkommer, og som anslaaes til idetmindste 6000

Rd. aarligt, skal Arbeidet paa alle Veie udfores.

Althinget har motiveret dette Forslag derved, at de Penge-

midler, som ifblge Regjeringens Udkast ville udkomme til

Omkostningernes Bestridelse ved Hovedveiene, ville blive util-

strækkelige til Formaalets Opnaaelse, da der neppe vil ud-

komme mere end ca. 1200 Rd. aarligt, men paa den anden

Side kunde det ikke gaae an at bebyrde Lbsegodset yderligere,

især under de nuværende Omstændigheder, da Kreaturstanden

har lidt saa meget ved Faaresygdommen, hvortil kommer, at

Ydelsen til Repartitionsfonden , som afhængig af Tienden,

er meget ulige fordeelt, idet Tienden, fornemmelig ved Sti-

kanten eller i Stfdistrikterne og paa Handelstederne, ingen-

lunde retter sig efter Formuesforholdene. Efter Thingets For-

mening anbefaler den af Thinget foreslaaede Afgiftsbasis sig

derimod ved, at den er gammel i Island og som saadan gaaet

over i Folkets Bevidsthed, ligesom den ogsaa er saa vis og

34*
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1859. bestemt, at den ikke tilsteder nogen Tvivl eller Tvist om

27. Mai. Ydelsens ligelige Fordeling.

— Denne sidste Bemærkning, som Thinget saaledes har an-

ført til StOtte for sit Forslag, er vistnok forsaavidt rigtig, som

den foreslaaede Afgiftsbasis ikke let vil give Anledning til

Tvivl og Vilkaarlighed. Derimod er det meget langt fra, at

den indeholder en »ligelig Fordeling* af Veibyrden. Den var

vel benyttet i Regjeringens Udkast for Biveienes Ved-
kommende, men der fremtraadte den kun subsidiairtj

Hovedregelen var Naturalarbeide, og forsaavidt Flertallet af

de Arbeidspligtige hellere vilde give Penge end præstere Ar-

beide in natura, var det ganske naturligt, at Pengebidragene

i saa Fald kom til at paahvile dem. Naar derimod alt Na-

turalarbeide afskaffes, er der formentlig aldeles ingen

Grund til at opstille de arbeidsfore Mandspersoner som

Afgiftsbasis, eller udelukkende at paalægge Mandspersoner,

der ere i en Alder af 18—60 Aar og arbeidsdygtige, de Penge-

bidrag, der ville være at udrede til Veiarbeidernes Udforelse,

da det 30 dog er klart, at en Mand, som er 60 Aar eller der-

over, eller en Mand, der ikke er arbeidsfor, eller en Umyndig,

det være sig enten en Mandsperson under 18 Aar, eller en

Kvinde, ofte kan efter sine Formuesomstændigheder være

endog bedre istand til at udrede den omhandlede Pengepræ-

station, end en arbeidsfcJr Mand mellem 18 og 60 Aar, og

det samme kan ogsaa va*re Tilfældet med Enkerne.

Ligesom nu den af Althinget opstillede Basis for den om-
handlede Ydelse saaledes maa antages at være baade una-

turlig, vilkaarlig og uligelig, saaledes maa Althingets Forslag

ogsaa fra den Side ansees for mindre hensigtsmæssigt, at man
derefter vilde erholde en bestemt Sum om Aaret til Veienes

Forbedring og Vedligeholdelse, uden Hensyn til, om den i

det ene Aar er tilstrækkelig eller i et andet Aar nødvendig -

y

det synes naturligere, at lade Udgifterne rette sig efter de

Forbedringer, der ere nødvendige, end omvendt Arbeidet efter

Bidragene, da ellers let aldeles nbdvendige Veiarbeider maatte

lades ugjorte af Mangel paa de forncJdne Midler. Hertil kom-
mer ~ hvad der maa betragtes som Hovedfeilen ved Althingets

Forslag — at man ved at tage samme til Ftilge, i Virkelig-

heden vilde udslette den i Sagens Natur grundede
Forskjel paa Hoved- og Biveie, og det saa meget mere,

som den Bestemmelse, der skulde afgive det væsentligste, fra

Veienes egen Beskaffenhed hentede, Criterium, hvorved Hoved-
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veiene skjelnedes fra Biveiene, nemlig Bestemmelsen om deres 1859.
Bredde, er aldeles discretionair, jfr. Althingets Udkast § U 27. Mai.

og 20. I Hovedveienes Istandsættelse, Vedligeholdelse m. v.
v ym

t̂

ere paa en naturlig Maade Amtets samtlige Beboere interes-

serede, og de dertil medgaaende Omkostninger bor derfor

ogsaa bæres af Amtsrepartitionsfonden; i Biveienes Istandsæt-

telse og Vedligeholdelse er derimod de snævrere Distrikter,

Repperne,^ alene interesserede, og efter Sagens Natur bør

det derfor være de andre, maaskee langt fjernede, men dog

til Amtet hørende Reppers Beboere uvedkommende, at bi-

drage dertil.

Naar det som en Anbefaling for den af Althinget fore-

slaaede Basis er anfdrt, at den er gammel i Island og saa-

ledes gaaet over i Folkets Bevidsthed, da er dette ikke rigtigt.

Thinget har nemlig ikke converteret det nuværende Na-
turalarbeide i Penge, — thi nu ydes Pligtarbeidet ikke af •

alle arbeidsføre Mandspersoner mellem 18 og 60 Aar, men

derimod saaledes, at enhver Husbond, hvad enten han er ung

eller gammel, sund eller syg, præsterer l Dags Arbeide og

ikke videre — , men Thinget har foretaget to Operationer;

forst har det fingeret, at Pligtarbeidet paahvilede alle ar-

beidsfore Mandspersoner mellem 18 og 60 Aar, og dernæst

afløst dette Pligtarbeide med en Pengepræstation. Det synes

ogsaa, som om det alene er ved en Misforstaaelse af Be-

stemmelserne i Regjeringens Udkast § 16, at Althinget er

kommet til at foreslaae den omhandlede Regel om Omkost-

ningernes Udredelse. Thinget er formentlig gaaet ud fra, at

den Arbeidskraft, der udkommer ved Anvendelsen af Bestem-

melserne i Regjeringens Udkast § 16, ubetinget aarlig skal

anvendes, uden Hensyn til, om det vil være nødvendigt eller

ikke, men dette er ingenlunde Tilfældet. Efter § 16 skal

enhver arbeidsfdr Mandsperson i en Alder mellem 18 og 60

Aar i Reppen være pligtig til efter Omgang at forrette det

Naturalarbeide , der er nødvendigt til at istandsætte og

vedligeholde Biveiene i Reppen, dog at der ikke affordres

nogen saadan Arbeidsdygtig mere end 1 Dags Arbeide aarlig

(cfr. § 24)5 men det er en Selvfølge, at hvis Reppen afgiver

en større Arbeidskraft, end der er nødvendig til at opnaae

det nævnte Oiemed, bliver den hele ikke at anvende, hvor-

imod den Arbeidskraft, der saaledes bliver uanvendt det ene

Aar, staaer nærmest for Tour til at yde Arbeide det næste

Aar. Reppen kan saaledes vel aarlig fordre l Dags Arbeide
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1859. & 1 hver af vedkommende Arbeidspligtige, men det er ikke

27. Mai. nbdvendigt, at hele Arbeidsk raften aarlig skal opbruges,

-ir-v—**-- Til hvad saaledes er anført imod Althingets heromhand-

lede Forslag skal endnu foles, de els at det vistnok i mange

Tilfælde vil falde vanskeligt for en Mand, der holder mange

Tjenestekarle, at udrede de foreskrevne Pengebidrag for dem

alle, medens han med Lethed ved dem vilde kunne præstere

det Naturalarbeide, der udfordres til JBiveienes Istandsættelse,

deel s at det er mindre tilraadeligt, at Udgifterne til Hoved-

og Biveiene udredes af et og samme Fond, o : af de Penge,

som erlægges for de arbejdsføre Mandspersoner fra 18 til 60

Aar. Navnlig gaaer dette Sidste formentlig ikke an, naar

Forholdet er ordnet saaledes, som Althinget har foreslaaet i

§ 6, thi da Sysselmanden derefter skal bestemme, hvilke Re-

parationer der skulle udfores ved Biveiene, og Amtmanden,

hvilke Reparationer der skulle udfores paa Hovedveiene, vilde

det staae til Sysselmanden, der forst skal tage Beslutningen,

at disponere over det hele Fond eller storste Delen deraf, saa

at der ikke blev Noget eller i alt Fald ikke Tilstrækkeligt

tilbage til Hovedveiene, som dog skulle have Fortrinet, og,

saafremt Althingets Forslag forsaavidt skulde tages til Fblge,

vilde det derfor være aldeles nbdvendigt at opstille en Regel,

hvorved det bestemmes, i hvilket Forhold det fælles Fond

skulde anvendes til Fordeel for de to Slags Veie, hvis Udgifter

deraf skulde bestrides.
i

Naar der nu spbrges, hvorledes dette Forhold hensigts-

mæssigst kan ordnes, da kan det vistnok ikke nægtes, at det

vilde være mest principmæssigt, at lade Udgifterne til

Hovedveiene, saaledes som i Regjeringens Udkast er fore-

slaaet, udredes af hele Amtet eller af Amtsrepartitionsfonden,

men efter hvad Althinget har anfbrt, kan det vel paatvivles,

om dette, navnlig under de nuværende Forhold i Island, vilde

være en hensigtsmæssig Ordning af Sagen, og der turde der-

for være Anledning til at sbge Forholdet ordnet paa en anden

Maade, og da navnlig saaledes, som allerede blev berbrt i

Motiverne til Regjeringens Udkast, og hvorpaa ogsaa et af de

paa Althinget fremkomne Forslag i det Væsentlige gik ud,

nemlig paa den Maade, at Amtmændene, hver for sit Amt,

bestemte efter de fra Sysselmændene indkomne Forslag C^e-

gjerings-Udkastets § 4), hvormeget der sysselviis skulde ud-

redes til Hovedveiene, og at Sysselmanden (jnuligen i For-

bindelse med to af ham tilkaldte Mænd) derefter lignede
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Sysselets Bidrag paa de enkelte Repper i Sysselet, i hvilke 1859.
det saaledes bestemte Belbb udrededes af Communaltbndet »j7. Mai.

med Recurs til Amtet, dersom Reppen skulde ansee sig for-"

«

—

urettet ved Sysselmandens Fordeling.

Da imidlertid hele denne Fremgangsmaade er meget be-

sværlig og forviklet, og da Sagen formentlig paany maa fore-

lægges Althinget, skulde Min. dog ansee det for rettest, ogsaa

hvad Maaden, hvorpaa Udgifterne til Hovedveiene skulle til-

veiebringes, angaaer, at lade det have sit Forblivende ved Re-

gjeringens Udkast og ved den gjentagne Forelæggelse at ind-

skrænke sig til at udtale, at man maatte erkjende, at det

Belbb, der fremkom ved at fbige Udkastet, nemlig ca 1200 Rd.,

vilde være utilstrækkeligt; at man ikke kunde andet end dele

den Frygt, Althinget nærede for, under de uheldige Forhold,

som nu ere tilstede i Island, at paalægge Lbsegodshundrederne

en hulere Afgift, hvilken Frygt ogsaa næres af den kongel.

Commissarius -

y
men a t man paa den anden Side, af de oven-

for udviklede Grunde, ikke kunde tiltræde det af Althinget

augaaende Udredelsesmaaden fremsatte Forslag, der ogsaa er

fraraadet af Commissarius, ug det saameget mindre, som man
ikke kunde andet end antage, at i mange Tilfælde vilde netop

de, som man frygtede for at overbebyrde ved en Forogelse af

Afgiften paa Losegodset, rammes ved den Afgift, som Al-

thinget har foreslaaet, og at man derfor, hvad Tilveiebringel-

sen af Udgifterne til Hovedveiene angaaer, ikke vilde mod-

sætte sig en Ordning, som den i Motiverne til Regjeringens

Udkast antydede, der i det Væsentlige er fulgt i det af Al-

thingsmanden for Stranda Syssel under Nr. 78 stillede Æn-
dringsforslag.

Hvad Biveiene angaaer, da maa Min. derimod være

af den Formening, at den i Regjeringens Udkast § 16 givne

Regel ubetinget b«r beholdes uforandret, thi det indsees ikke

rettere, end at det, især under de nuværende vanskelige For-

hold i Island, kunde blive for byrdefuldt at gjbre det til en

ufravigelig Pligt for Indbyggerne^ saaledes som Althinget har

foreslaaet, at udrede Omkostningerne til alle Veiarbeider, ikke

alene paa Hovedveiene, men ogsaa paa Biveiene, med Penge,

medens det dog efter Bestemmelserne i den nævnte § staaer

dem frit for at gjbre dette, naar den overveiende Deel af Reps-

bunderne bnsker det, hvilken Anskuelse ogsaa deles af den

kgl. Commissarius. Forsaavidt det ibvrigt er foreslaaet, at

forandre Udtrykkene i §'ens Slutning »Bbrn og tjenende Per.
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1859. soner- til »Sønner og Tjenestekarle«, da troer Min. ikke, at

27. Mai. der er nogen Anledning til at gaae ind herpaa, da de nævnte

• - Udtryk i Regjeringens Udkast formentlig ikke kunne misfor-

staaes, medens derimod Udtrykkene »Sønner og Tjenestekarle«

formentligen er for indskrænket, da Familiefaderen skal be-

tale ikke alene for sine Sønner, men ogsaa for sine Børne-

børn, og der kunde være andre Mandspersoner end just Tje-

nestekarle, der høre til hans Husstand, saasom Huslærere,

Contorister etc.

Slutteligen skal Min., med Hensyn til, at Althinget har

de els forkastet adskillige af Regjeringsudkastets Bestemmelser,

paa Grund af, at disse ikke saameget havde Charakteren af

egentlige Lovbestemmelser som af reglementariske og instruc-

toriske Forskrifter til Veiledning ved Arbeidernes Udforelse,

de els foreslaaet nogle, dog i det Hele mindre væsentlige,

Forandringer i de om Veiarbeidets Udførelse givne Regler,

næst at bemærke, at den af Thinget foretagne Udsondring

ingenlunde er conseqvent gjennemført, yttres, at Min. ikke

heller i denne Henseende troer at burde tilraade at tage Al-

thingets Forslag til Følge, da de omhandlede reglementariske

Forskrifter, der ere optagne i Udkastet, i Lighed med hvad

der ogsaa finder Sted i Veiforordningen for Kongeriget, for-

mentlig ikke uden Skade kunne udelades af det eventuelle

Lovbud, og man i det Hele taget, støttende sig til de af de

mest erfarne og lokalkyndige Mænd i Island gjorte Forslag,

maa være af den Formening, at naar Veivæsenet i Island

skal bringes paa en nogenledes taalelig Fod, bi5r der ikke

paa nogen Maade gjb'res ringere Fordringer i Henseende til

Veiarbeidets Udførelse, end skeet er i det Althinget forelagte

Udkast. De af Althinget foresiaaede Forandringer i Tids-

bestemmelserne, der ere grundede paa den af Thinget fore-

siaaede Indførelse af Repscomitéer, egne sig formentlig heller

ikke til at tages til Følge, naar Repscomitéer ikke indføres.

I Henhold til det Foranførte maa Min. holde for, at Re-

gjerings-Udkastet bør paany forelægges Althinget i uforandret

Tilstand, men med den ovenanførte Tilkjendegivelse i Hen-

seende til Udredelsesmaaden af de med Hovedveienes Istand-

sættelse og Vedligeholdelse forbundne Omkostninger, og saa-

ledes, at Thinget gjennem den kgl. Commissarius gives Lei-

lighed til at gjøre sig bekjendt med de Grunde, der i det Hele

have bevæget Regjeringen til ikke at tage Althingets Udkast

til Følge, og saaledes indstilles:
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at det i den allern. Bekjendtgjorelse til Al-

tliinget, angaaende Resultaterne at' de under dets

Mode i 1857 afgivne allerund. Betænkninger og 6v-

rige indgivne Andragender, allern. raaa tilkjende-

gives Althinget,- i Anledning af indbemeldte Be-

tænkning, at da D. M. af Grunde, der gjennem den

kgl. Commissarius ville blive Althinget meddelte,

ikke bar kunnet tage det af Tbinget vedtagne Ud-

kast til en Veianordning for Island til Folge, men

det paa den anden Side er fundet betænkeligt at

lade Regjeringens Udkast uforandret emanere som

Lov, vil Sagen paany blive forelagt Altbinget til

Betænkning i dets forestaaende Samling.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang. Althingots Betænk- 27. Mai.

ning om Fremmedes Adgang til at opretto Anlæg

til Fiskevirkning i Island m. 111. Christiansborg

Slot don 27. Mai 1859. — ML Forestill, og Resol.

Prot. 1859, Nr. 27. Vedmiet er Althingets Betænkning om
dette Anliggende 31. Juli 1857, med dansk Oversættelse, jevnf.

Tfo. fra alfungi l'slendmga 1857, 265—283, „356— 369, 391 —
394, jevnf. 1859, S. 1808-1812.

I Justitsministeriets (Simony) Forestilling 25. Mai 1859

yttres Ftflgende:

Ved allerh. Resolution af l.Juni 1857 behagede det D. M.
paa Justitsministeriets Forestilling allern. at bifalde, at det i

Aaret 1857 sammentrædende Althing, ved gjennem den kgl.

Commissarius at gjores bekjendt med et fra den keiserlige

franske Regjering indkommet Andragende om Oprettelsen af

et Fisketilvirknings- Etablissement paa Dyrafjord i Isafjords

Syssel, blev opfordret til at tage under Overveielse og meddele

Betænkning om, hvorvidt der maatte være Fole til at tilstaae

fremmede Nationers Undersaatter Adgang til at anlægge Fiske-

tborings-Etablissementer paa Island, og eventualiter under

hvilke Betingelser, samt til at bevirke en hertil sigtende For-

andring i den nu bestaaende Lovgivning.
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1859. Efter at denne Sag paa lovbefalet Maade var bleven be-

7 Mai handlet af det i Aaret 1857 forsamlede Althing, har samme

derover afgivet den saavel in originali som i dansk Oversæt-

telse vedlagte Betænkning. Det er heri blandt Andet be-

mærket, at de i Plak. af 18. August 1786 og Forordn, af 13.

Juni 1787 givne Lovbestemmelser, der aldeles forbyde Frem-

mede saavel at fiske under selve Landets Kyster, som ogsaa

at virke deres fangede Fisk paa islandsk Grund, endnu be-

staae i deres hele Omfang og Gyldighed, og at den senere

Lovgivning om den islandske Handel og Skibsfart, saavel

Forordn, af 11. Septbr. 181« som Lov af 15. April 1854, har

holdt Sporgsmaalet om Fremmedes Fiskeri og Fiskevirkning

udenfor Handelssagens Behandling, hvoraf det formentligen

fremgaaer, at hverken Hegjeringen eller Islænderne have an-

seet det for tiIraadeligt at forandre de om denne Materie ved

Lovbudene fra 1786 og 1787 givne Bestemmelser. Det er

dernæst udtalt som Forsamlingens eenstemmige Formening,

at der med Hensyn til Landets nærværende Tilstand ikke er

nogen Anledning til at fravige det af Lovgiveren i bemeldte

Henseende hidtil fulgte Princip, eller at ophæve Forbudene

mod Fremmedes Fiskeri og Fiskevirkning, hvilket tverlimod,

hvis det skete uden Indskrænkninger og Forbehold, antages

at ville blive til største Skade og Ulykke for Landet. Det er

i denne Henseende udhævet, at næst Qvæg- og Faareavlen

er Fiskerierne Landets Hovednæ rings vei, men at der, hvis

bemeldte Forbud blev ophævet, er al Sandsynlighed for, at

mægtige fremmede Nationer, som nu sende Skibe paa Fiskeri

under Landet, vilde benytte sig af den saaledes givne Til-

ladelse, ja endogsaa drive Fiskeriet etteren langt større Maale-

stok end forhen, naar de kunde faae Adgang til at tilvirke

deres fangede Fisk i Landet, og derefter med Dampskibe og

andre Transportskibe sende den saaledes tilberedt til de uden-

landske Markeder. Da disse Nationer derhos have meget

fuldstændigere Apparater og kunne byde over langt større

Kapitaler og Arbeidskraft, samt til deres Fiskeri kunne be-

nytte større og rummeligere Skibe end Islænderne, vilde dette

efter al Sandsynlighed have til Foige, ikke blot at Islændernes

Kystfiskeri med Baade vilde aftage og efterhaanden odelægges,

men ogsaa, at den islandske Fiskehandel aldeles vilde gaae

over i fremmede Nationers Skibe.

Men foruden disse for Islændernes Hovednærings vei, Fi-

skerierne og den islandske Fiskehandel, saa ødelæggende



r.

I

Kgi. Resol. ang. Fremmedes Fiskerier. 539

Viikninger, vilde Ophævelsen af de omhandlede Lovbud ogsaa 1859.

medføre andre Ulemper. Det maa saaledes efter Allhingets 27. Mai
Formening befrygtes, at den nysnævnte Forholdsregel vilde

uomgamgeligen medføre enten mangfoldige Uordener eller en

overordentlig bekostelig Udvidelse af Politivæsenet overalt paa

Kysterne, hvor de fremmede Nationer anlagde Fiskevirknings-

Ktablissementer, fordi det vilde blive umuligt for de fremmede

l'efalingsmænd ved tilstrækkelige Foranstaltninger at forebygge,

at Landets Indvaanere i deres idelige Berming med disse

fremmede Fiskere og de ved Fisketilvirkningen anbragte Folk

blive udsatte for Krænkelser og Forurettelser, uden at tale

om, at det foimentligen vilde være mindre passende, at over-

lade til fremmede Nationer at haandhæve danske Undersaat-

ters Rettigheder, ligesohi det ogsaa formentes at vflle forvolde

en utaalelig Usikkerhed og Forvirring i Islændernes Retstil-

stand, hvis de, naar de kom i Berbring med disse Udlændinge,

skulde være nbdsagede til at forfølge deres Ret for fremmede

Domstole og efter fremmede Love.

Forsamlingen har saaledes af de anførte Grunde troet at

burde fraraade, overhovedet at forandre de Bestemmelser, der,

efter den bestaaende Lovgivning, forbyde en fremmed Stats

Undersaatter at tilvirke deres Fisk paa islandsk Grund, og

derhos udtalt den Formening, at der var saa meget mindre

Grund til at ophæve meerbemeldte Forbud, som der ved Siden

deraf staae andre Løvbud (Anordning af 17. Novbr. 178(>),

der aabne Fremmede en lettere Adgang, end paa de fleste

andre Steder, til at nedsætte sig i Landet og erhverve borger-

lige Rettigheder, idet det omhandlede Forbud bortfalder for

dem, der ville benytte sig af denne Tilladelse.

Paa den anden Side har Althinget yttret, at uagtet der

ikke er Anledning til at foranstalte de nugjældende Lovbe-

stemmelser om de islandske Fiskerier i Almindelighed op-

hævede, er det dog tænkeligt, at der kunde blive gjort saa

fordelagtige Tilbud af enkelte Nationer, at der kunde være

Grund til at indrbmme dem en speciel Tilladelse til Fiske-

tilvirkning som en til visse Betingelser knyttet Undtagelse fra

Loven. Forsamlingen har ikke seet sig i Stand til at opgive

alle de Betingelser, hvortil en slig Tilladelse burde knyttes,

da disse for en Deel ere afhamgige af, hvor storartet det at-

traaede Fisketilvirknings-Etablissement maatte blive; imidlertid

har den berbrt nogle Punkter, som det i paakommende Til-

fælde vilde blive nød vendigt især at fremhæve, nemlig:
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1859. at nye og fordelagtige Markedspladser for islandske Pro-

27. Mai. dukter aabnedes i det fremmede Land, og at DifTerentialtold

—
" paa islandske Varer, indførte med indenrigske Skibe, blev

ophævet i de Lande, der tilhb"re den Stat, af hvilken den om-
handlede Tilladelse til Fisketilvirkning attraaesj at det paa-

tænkte Fisketilvirknings-Anlæg og Fiskere fra den paagjældende

Stat maatte kunne tilforhandle sig Fisk og andre Varer af

Islænderne, imod at tilføre og afsætte til dem forskjellige

Slags Varer 5 at den Stat, som ønskede en saadan Til-

ladelse, iforveien opgav Stedet, samt Omfanget og Indretningen

af det Fisketilvirknings-Etablissement, som den maatte Ønske

at anlægge 5 at det til en saadan Bedrift hørende Mandskab

i enhver Henseende blev islandske Love og Jurisdiktion

undergivet; at der paa disse Steder blev etableret en saa for-

stærket indenlandsk Politimagt og andre saadanne Foranstalt-

ninger trufne, at Islændernes Rettigheder, naar de kom i Be-

røring med de Fremmede, derved maatte ansees i alle Maader

betryggede, uden at dette for Landet medførte nogen væsentlig

forøgede Udgifter.

I Henseende til den forommeldte fra den keiserlige franske

Kegjering fremkomne Begjæring om at anlægge et Fiskevirk-

nings-Etablissement ved Dyrafjord, blev det af Althinget be-

mærket, at Samme, i Henhold til hvad der i det Foregaaende

er fremhævet angaaende det heromhandlede Sporgsmaal i Al-

mindelighed, ikke dristede sig til at tilraade, at der i Anled-

ning af samme, saaledes som den forelaa, blev gjort en Und-

tagelse fra den gjældende Lovgivnings Bestemmelser om
FVemmedes Fiskevirkning paa islandsk Grund, saa meget

mindre, som nogle fra forskjellige Kanter af Landet til Al-

thinget indkomne private Andragender udtalte sig misbilligende.

1 Forbindelse hermed har Thinget yttret, at det nærede den

Fortrøstning, at ligesom D. M. overeensstemmende med Al-

thingsanordningen dengang havde forelagt Forsamlingen denne

Sag, saaledes vilde D. M. ogsaa i Fremtiden i hvert enkelt

Tilfælde, naar nogen fremmed Stat maatte søge en særlig Til-

ladelse til Fiskevirkning paa islandsk Grund, indhente Althingets

Mening derom.

Endelig har Thinget andraget paa, at der for Fremtiden

paabydes et strengt Tilsyn med, at fremmede Staters Fiskere

ikke drive Fiskeri nærmere ved Landet end Lovene og Trak-

taterne hjemle.

I Henhold hertil har Althinget vedtaget:
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at fraraade, at de nu gj ældende Love, Plakaten af 1859.

18. August 1786 og Forordn, af 13. Juni 1787 fcfr. Lov af 27. Mai.

15. April 1854), som forbyde fremmede Staters Undersaatter
"

at drive Fiskeri under Islands Kyster eller virke Fisk paa is-

landsk Grund, overhovedet blive forandrede (eenstemmig med
22 Stemmer, og Ordet »overhovedet« med 1 1 Stemmer mod 9) ;

2) at andrage paa, at ingen fremmed Stat bliver forundt

Dispensation fra Loven eller særlig Tilladelse til at tilvirke

Fisk paa islandsk Grund, forinden Althingets Mening derom

er hbrt (med 20 Stemmer mod 2)5

3) at erklære, at Thinget ikke kan tilraade Regjeringen

at guae ind paa den keiserlige franske Regjerings Begjæring

(med 20 Stemmer mod 2), saaledes som den nu foreligger

(med 17 Stemmer mod 5) 5

4) for D. M. at andrage paa, at det for Fremtiden nbie

bliver, paaseet, at fremmede Fiskere ikke drive Fiskeri nær-

mere ved Landet end Loven og Traktaterne hjemle (med 19

Stemmer mod 3).

Efter saaledes at have foredraget D. M. Indholdet af Al-

thingets Betænkning, skal Min. allerund. yttre, at denne i det

Væsentlige er affattet i Overeensstemmelse med de Anskuelser,

der have gjort sig gjældende ved Sagens tidligere Forhandling

i Ministeriet.

Ligesom der derfor ikke for Tiden skjdnnes at være An-

ledning til fra Regjeringens Side at foretage noget Skridt til

Ophævelse eller Forandring i de gjældende Lovbestemmelser

om Fiskerierne i Island og Fremmedes Adgang til at virke

Fisk paa islandsk Grund, saaledes er det af Althinget udtalte

Onske om, at ingen fremmed Stat maa blive forundt Dispen-

sation fra Loven eller særlig Tilladelse til at virke Fisk paa

islandsk Grund, uden at Althingets Mening derom er hbrt,

formentligen ganske stemmende med Forholdets Natur og Al-

thingsanordningen af 8. Marts 1843.

Da Althinget endvidere, som forommeldt, har fraraadet

at gaae ind paa den keiserlige franske Regjerings Andragende,

saaledes som det foreligger, og da de Betingelser, under hvilke

Thinget mente, at der alene kunde være Spbrgsmaal om at

indrbmme Fremmede Tilladelser af en slig Beskaffenhed, ikke

vare tilstede i det her omhandlede Tilfælde, vil der forment-

ligen ikke for Tiden kunne foretages Videre i denne Anledning

af det ommeldte Andragende, og man er derfor sindet at med-
dele Udenrigsministeriet Indholdet at' Althingets Betænkning,



1859. for at den iranske Regjcring kan gives Besked om Sagens
m^m^ Udfald.

7. Mai. Forsaavidt der endeligen af Althinget er andraget paa,

at det for Fremtiden nftiere maatte blive paaseet, at fremmede

Fiskere ikke drive Fiskeri nærmere ved Landet end Loven

og Traktaterne hjemle, da er dette Onske vistnok fuldkommen

berettiget, og da der fra Indbyggerne og Autoriteterne i Island

ere indkomne idelige Besværinger over, at ulovligt Fiskeri er

drevet af Fremmede under Landets Kyster, samt om begaaede

Forurettelser mod Indbyggerne paa flere afsides liggende Steder

i Landet, hvor gjentagne Gange baade Personer og Eiendom

have været Gjenstand for voldsom Overlast af fremmede Fi-

skere, har Justitsministeriet henvendt sig baade til Udenrigs-

ministeriet og Marineministeriet om at træffe Foranstaltninger

til Forebyggelse af lignende Lovovertrædelser i Fremtiden,

hvorefter Orlogsbriggen Ornen i Begyndelsen af indeværende

Maaned er bleven afsendt til Beskyttelse af de islandske

Fiskerier.

Efter hvad saaledes er anført, troer Min., at man vil

kunne indskrænke sig til i den allern. BekjendtgjOrelse, der

vil være at udfærdige til det til 1. Juli næstkommende sam-

mentrædende Althing, at tilkjendegive Thinget i Anledning af

den heromhandlede Betænkning, at D. M. med allerh. Til-

fredshed har modtaget Althingets Betænkning, at der i fore-

kommende Tilfælde vil blive taget Hensyn til de deri udtalte

Anskuelser, samt at Regjeringen, forsaavidt der er andraget

paa, at et strengere Tilsyn maa blive ført med de fornævnte

Fiskerier under Islands Kyst, vil lade sig det være magtpaa-

liggende, at træffe de i saa Henseende hensigtsmæssigste For-

anstaltninger.

I Henhold til ForanfOrte indstilles:

at Althinget maa i Anledning af den herom-

handlede Betænkning gives Besked i Overeensstem-

melse hermed.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

27. Mai. Kongelig Resolution mg. Althingets Petition

om, at Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler,
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som belbbe 25 Ed. eller mere, antages til For- 1859.

rentelse i den kgl. Kasse. Christiansborg Slot _^J^
den 27. Mai 1859. — Isl. Forest. og Resol. Protok.

1859, Nr. 24; jevnf. Tib. fra aljnngi Islendi'nga 1857, S. 908—

910; 1859, S. 124-125.

I Justitsministeriets (Simony) Forestilling 25. Mai yttres

Foigende

:

Paa det sidst forsamlede Althing fremkom Althingsmanden

for Snæfellsnæs Syssel med et Forslag om, at Althinget vilde

indgive et allemnderd. Andragende om, at Finantsministeriets

Resolution af 12. April 1855 maatte blive tilbagekaldt, forsaa-

vidt den forbyder af enkelte Umyndiges og offentlige Stiftelsers

Midler at modtage mindre Summer end 100 Rd. til Forrent-

ning i Jordebogskassen.

Efterat dette Forslag var blevet overveiet af en af Thinget

i den Anledning nedsat Comitée og derefter forhandlet paa

anordningsmæssig Maade i tvende Plenarmo'der, har Althinget

eenstemmig vedtaget en allerund. Petition om, at det allern.

maatte blive tilladt, i den islandske Jordebogskasse at mod-
tage til Forrentning Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler,

naar de beltfbe sig til 25 Rd. eller derover.

Til StcStte for denne Petition har Althinget anfort, at lige-

som det hidtil, indtil deri skete Forandring ved den oven-

anførte Ministerialresolution af 12. April 1855, har været Praxis

i Island, at Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler i visse

Tilfælde kunde indsættes til Forrentning i Jordebogskassen,

naar de udgjorde 25 Rd. eller derover, saaledes maa en saadan

Bestemmelse, der ogsaa antages at være hjemlet ved Forord-

ningen om Bestyrelsen af Umyndiges Midler i Island af 18.

Februar 1847 § 7, cfr. § 5, ansees for meget hensigtsmæssig

efter de der i Landet stedfindende Forhold. I denne Hen-

seende har Thinget fremhævet, at det ikkun er i de færreste

Tilfælde, at de Umyndiges kontante Arvemidler belfibe sig til

100 Rd., og at det ofte er magtpaaliggende for offentlige

Stiftelser, der have ringe Indtægter, at kunne sætte mindre

Summer paa Rente. Naar hertil nu lægges paa den ene Side,

at der ikke i Island ere saadanne Indretninger som t. Ex. en

Bank eller Sparekasser, der kunne modtage smaa Summer til

Forrentning, samt at Erfaringen har viist, at det er vanskeligt

at faae saadanne Belob anbragte mod lovligt Pant hos Private,

og paa den anden Side, at det er forbundet med mange
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1859. Vanskeligheder og Bekostninger, at lade indkjobe rentebærende

27. Mai. Statsgjældsobligationer i Kjbbenhavn, som desuden ere uop-

sigelige, — er det efter Thingets Formening klart, at den

omhandlede Foranstaltning af Finantsministeriet er meget

uheldig for Island, da Fbigen af, at der ikke maa modtages

mindre Belob end 100 Rd. til Forrentning af Jordebogskassen,

efter det Anfbrte maa blive, hvad der ogsaa er Tilfældet, at

de Umyndiges Midler ofte maa henligge uden at afkaste nogen

Rente, og at ligesom Værgernes og Overformyndernes Ansvar

forbges i en fblelig Grad ved denne Midlernes Opbevaring,

saaledes udsættes ogsaa de Umyndige mange Gange for at

lide Tab ved Værgernes og Overformyndernes indtrædende

Jnsolvents.

Finantsministeriet, med hvem der er brevvexlet angaaende

denne Sag, har imidlertid ikke troet at burde give sit Sam-

tykke til den af Althinget ompetitionerede Forandring, i hvil-

ken Henseende det navnlig er anfbrt, at den i dets Skrivelse

af 12. April 1855 med Hensyn til Islands Jordebogskasse trufne

Bestemmelse ligefrem er en Anvendelse af Loven af 28. Marts

1855, der forbyder for nogen Umyndig eller Stiftelse at mod-

tage nogen Indbetaling af under 100 Rd. til Forrentning af

Statskassen 5 at denne Lovbestemmelse, der efter den sidste

Lov om den svævende Statsgjæld af 24. Februar 1858 endnu

er gjældende indtil den 31. Marts 1860, efter sit Indhold lige-

frem maa ansees som gjældende for Island, da Jordebogs-

kassen ikkun er at betragte som en Afdeling af Statskassen;

at det overhovedet ikke kan erkjendes, at der paahviler Stats-

kassen nogen naturlig Forpligtelse til at opbevare og for-

rente private Penge, og forsaavidt man med Hensyn til de

Umyndiges Midler har villet sbge en positiv Hjemmel herfor

i Forordn, af 18. Februar 1847 § 7 cfr. § 5; at det ligefuldt

ikke kan erkjendes, at der herved er paalagt Statskassen nogen

saadan Forpligtelse, og det allerede af den Grund, at det dog

er en Selvfblge, at Statskassen, under behbrig Iagttagelse af

de allerede paadragne Forpligtelser, maa kunne ordne sine

Gjældsforhold saaledes, som Finantsministeriet for Fremtiden

maatte finde det rigtigt og som den for Finantsbestyrelsen

gjældende Lovgivning maatte hjemle, uden at tage Hensyn til

de Regler, der gjælde for Bestyrelsen af Umyndiges Midler.

Da Finantsministeriet af disse Grunde ikke har troet at

burde samtykke i at vende tilbage til de tidligere Bestemmel-

ser om de Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midlers Mod-
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tagelse til Forrentning i den islandske Jordebogskasse, men

derimod har henviist Indvaanerne til at soge de Vanskelig-

heder, der efter Althingets Andragende maa antages at være

forbundne med at faa smaa Kapitaler bevarede og frugtbar-

gjorte i Island, afhjulpne ved at oprette en eller flere Spare-

kasser i Island, bemærker Justitsministeriet, at det, i Henhold

til de Forhandlinger, der allerede tidligere have fundet Sted

angaaende Oprettelsen af en Sparekasse for Reykjavik og

Omegn, er sindet paany at indlede Correspondence med ved-

kommende Autoriteter angaaende dette Punkt, og indstiller derfor

:

at det i den allern. Bekjendtgjorelse, som vil

blive udfærdiget angaaende Resultaterne af Althingets

Forhandlinger i Aaret 1857, maa i Anledning af

indbemeldte Petition tilkjeudegives Thinget, atD.M.

af Grunde, som nærmere ville blive meddelte gjen-

nem den kgl. Commissarius, ikke har kunnet tage

Althingets Andragende tilfolge.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

Kongelig Resolution ang. Forholdsregler mod 27 Mai -

Skabsygdommen blandt Faarene. Christiansborg

Slot den 27. Mai 1859. — lsl. Forest. ogResol. Prot.

1859, Nr. 19. Vedheftet er Althingets Petition om kgl. Stad-

fæstelse af dets Forslag til Lov om Forholdsregler imod Skab-

sygdommen, samt Udkastet til bemeldte Lov med dansk Over-

sættelse, dat. 17. August 1857. Jevnf. Ti'oindi fra alfu'ngi

Islendmga 1857, bis. 913-976, 999—1026, Viob. A, 24 -36$

1849, bis. 1302-1368, 1532—1533,1565-1635, 1863-1869.

1 Justitsministeriets (Simony) Forestilling af 24. Mai 1859

bemærker Ministeriet som folger:

Allerede i Foraaret 1856 modtog Stiftamtmanden over Is-

land, Grev Trampe, Indberetning om, at der var udbrudt

Faareskab paa Gaarden Middal i Mosfellssveit Rep i Gull-

bringa Syssel inden Islands Sftnderamt, og da man frygtede

for dens videre Udbredelse, anmodede han Landphysikus Dr.

med. Hjaltelin om at foretage en Undersb'gelse af Faarene paa

bemeldte Gaard, hvilket ogsaa strax skete. Landphysikus /

Xril, B. 35

-
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1859. afgav derpaa den Beretning, at der omtrent var 20 Faar be-

27. Mai. fængte med Skab paa meerbemeldte Gaard, men at der iøv-

—
• rigt ikke var Grund til at antage, at Sygdommen, som Nogle

paastode, var indbragt i Landet ved Smitte fra nogle i Efter-

aaret 1855 indførte engelske Faar, da de Lam, der hele Vin-

teren igjennem havde været i den samme Faarestald som de

engelske Faar, vare aldeles sunde. Landphysikus antog der-

imod, at Sygdommen havde sin Rod i Landet selv, og var

• en Følge af slet Røgt og Pleie samt af Veirliget i de fore-

gaaende Aar og af slet Næring. Han foreslog derhos at paa-

lægge vedkommende Repstyrere at paasee, at man nøiagtig

udførte den af ham foreskrevne Cuur, som bestod i Anvendel-

sen af gion Sæbe og Torsketran, samt at afgive ugentlige Be-

retninger til Landphysikus om Sygdommens Gang.

Efterat Stiftamtmanden havde givet Repstyrerne Besked i

Overeensstemmelse hermed, modtog han senere fra Dr. Hj al-

telin mundtlig Underretning om, at Sygdommen var aldeles

ophørt 5 men da Faarene om Efteraaret bleve drevne ned fra

Fjeldene til de saakaldte Retter (o : Samlingssteder, hvor Bøn-

derne udsøge deres Faar, efter at de ere drevne sammen fra

de fælles Græsgange i Fjeldene), viste det sig, at Skabet var

temmelig udbredt, navnlig iblandt de Faar, som tilhørte Bonden

paa fornævnte Gaard Middal, og det maatte saaledes antages,

at Sygdommen var smitsom.

Da Stiftamtmanden modtog Efterretning herom, og da

han tillige erfarede, at Sygdommen strakte sig til Arnes,

Rangarvalle og mul igen ogsaa Skaptafells Syssel, anmodede

han Landphysikus om at være tilstede ved hver af de i for-

nævnte Rep afholdende Faaresamlinger og der, tilligemed ved-

kommende Repstyrer og en af dem udvalgt Bonde, nøiagtig

at undersøge Faarenes Helbredstilstand, foranstalte, at de Faar,

som de fandt uhelbredelige, strax bleve slagtede, og at de hel-

bredelige strengt bleve afsondrede fra de sunde, men, hvis

dette ikke var muligt, ligeledes slagtede, for at forhindre

Smittens Udbredelse; iøvrigt indskjærpede han Sysselmændene,

nøie at holde sig Bestemmelserne i Forordn, af 12. Mai 1772

§§ 1 — 5 efterrettelige, at paasee, at disse Bestemmelser bleve

anvendte, samt ugentlig at indgive Beretning om Sagen.

Medens Stiftamtmanden saaledes ansaae det for hensigts-

mæssigt at standse Sygdommen ved en temmelig vidtgaaende

Nedslagtning af de syge Faar i Forbindelse med den af Dr.

Hj altelin foreskrevne Curmethode, antog sidstnævnte Embeds-
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mand det for unyttigt at nedslagte de syge Faar for at standse 1859.

Sygdommens Udbredelse, da denne, der efter hans Formening 27. Mai.

var opstaaet paa flere Steder paa engang, let kunde have en '

langt større Udbredelse, end man kunde have nogen Idée om,

og Ministeriet troede derfor, da det i Efteraaret 1856 for forste

Gang modtog Indberetning om denne Sag, at der burde gives

det veterinaire Sundhedsraad Ledighed til at yttre sig over,

hvilken af disse Embedsmænds Anskuelser der maatte være

at foretrække. 1

I sin over Sagen afgivne Betænkning af 15. Decbr. 1856

erklærede Raadet sig enigt i Landphysici Anskuelse om Syg-

dommens Helbredelighed, naar den blev rigtig behandlet,

ligesom det ogsaa erkjendte den hidtil brugte Curmethode for

hensigtsnnussig. Raadet foreslog derhos at overdrage den

eneste paa Island værende Dyrlæge, Finbogason, at tage Syg-

dommen under Behandling paa det Offentliges Vegne, og til

den Ende at paalægge ham ved Rundreiser at undersoge de

angrebne eller mistænkte Flokke, og deels selv, deels ved

Bistand af Medhjælpere, som han dertil oplærte , at udfore

Curen, idet den antoges ikke med tilstrækkelig Virkning at

kunne udføres af Andre end særlig dertil oplærte Folk. Lige-

ledes skulde Dyrlægen paasee, at de angrebne Dyr bleve holdte

strengt afsondrede, og vaage over, at der ikke om Foraaret

kom Faar paa de fælles Græsgange fra Besætninger, som
maatte ansees for mistænkelige paa Grund af, at Sygdommen
kortere Tid forud havde vævet tilstede der.

Endelig bifaldt Raadet, at man havde dræbt enkelte Faar

i de Flokke, som vare angrebne, forsaavidt man derved kunde

have Haab om at standse Sygdommen, ligesom ogsaa, at saa-

danne Faar bleve dræbte, som vare angrebne i hoi Grad og

modstod den anvendte Behandling.

Da Ministeriet i det Hele maatte tiltræde hvad Sundheds-

raadet saaledes havde foreslaaet, anmodede man Stiftamt-

manden om at trælle de i Overeensstemmelse hermed fornødne

Foranstaltninger, efter Overlæg med Dr. Hjaltalin, idet man
derhos tilftiiede, at de Omkostninger, som herved foranledige-

des, vilde, forsaavidt de hidrørte fra Dyrlægens eller hans

Medhjælperes Forretninger, eller overhovedet fra Foranstalt-

ninger, der af ham iværksattes ikke blot efter det Offentliges

Rekvisition, men tillige i det Offentliges Interesse, vilde være at

udrede af Amtsrepartitionsfonden, men at derimod vedkom-

mende Eiere selv vilde have at afholde alle Udgifter til Rogten

35*
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1859. og Curen samt til Medikamentel", som anvendtes til Helbredelse

27. Mai. aI smittede eller for Smitte mistænkte Faar.

paa Grund af Vinterens Strenghed kunde imidlertid Dyr-

lægen ikke begynde de befalede Rundreiser saa tidligt, at

Curen, navnlig den befalede Vadskning, kunde finde Sted,

forinden Faarene allerede paa mange Steder vare blevne drevne

til Fjelds fra de befængte Distrikter, og dette i Forbindelse

med Bbndernes Uvillighed til at efterkomme nogle af Stiftamt-

manden, efter Overlæg med Dr. Hjaltalin og i Overensstem-

melse med det veterinaire Sundhedsraads Betænkning forfat-

tede Regler om Behandlingen af de af Faareskab angrebne

Faar, hvilke i et stort Antal Exemplarer vare foranstaltede

trykte og fordelte blandt Beboerne, var en stor Hindring for

s
Curens Fremgang. En væsentlig medvirkende Aarsag til den

Ligegyldighed, som Beboerne udviste ved Anvendelsen af de

befalede Midler til Sygdommens Udryddelse, maatte imidlertid

scJges deri, at der i Island, navnlig i sammes Nord- og Vester-

Amter, havde dannet sig et stort Parti, der ivrigen forsvarede

den Mening, at Faaresygdommen ikke var nogen pinden end

den samme, som i forrige Aarhundredes sidste Halvdeel ode-

lagde Landets Faareavl, at den ikke havde sin Rod i Landet

selv, men var indfb'rt og udbredt ved Smitte fra de ommeldte

engelske Faar, og at der efter de stedfindende Forhold paa

Island ikke var at tænke paa at standse eller udrydde samme

paa anden Maade, end ved en energisk Nedslagtning af alle

syge og mistænkte Faar. Da det nu derhos havde rygtet sig,

at der fra Amtmændene i de nordlige Amter var indkommet

Forslag til Regjeringen om Udgivelsen af en provisorisk An-

ordning, der paabbd alle skabede Faars Nedslagtning og Ud-

ryddelse, maatte dette selvfølgelig gjftre Beboerne meget util-

boielige til at opoffre baade Penge og Tid, naar der stilledes

dem i Udsigt, at Kreaturerne ligefuldt skulde nedslagtes.

For at nu de hensigtsmæssigste Foranstaltninger kunde

blive trufne til Sygdommens Udryddelse efter en fælles Plan

for samtlige Amters Vedkommende, ansaae Ministeriet det for

hensigtsmæssigt, at der blev afholdt en Sammenkomst af

samtlige Amtmænd, og til den Ende paalagde man ved Skri-

velser af 30. April 1857 Amtmændene i Nord- og Osteramtet

samt i Vesteramtet, at begive sig til Reykjavik, for der at

conferere med Stiftamtmanden om de yderligere Foranstalt-

ninger, som maatte være at foretage for at modarbeide Syg-

dommen, hvorved der da især skulde tages under Overveielse,
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hvorvidt og i hvilket Omfang Nedslagtning af de syge Krea- 1859.

turer kunde finde Sted, ligesom ogsaa Sporgsmaalet om, hvor- 27. Mai.

ledes Omkostningerne i Anledning af Sygdommen vilde være -^^^r
at afholde, skulde gjores til Gjenstand for Conferencen. Det

Forslag, som Amtmændene saaledes maatte finde hensigts-

mæssigt, skulde derefter af den kgl. Commissarius, Amtmand

Melsted, forelægges det i Sommeren 1857 forsamlede Althing,

hvorhos Ministeriet bestemte, at Forslaget, naar det var ved-

taget af Althinget, kunde under særdeles paatramgende Om- «

stændigheder og efter Thingets Indstilling af Stiftamtmanden

sættes i Kraft som en provisorisk Bestemmelse, indtil Kongens

Sanction derpaa maatte kunne erhverves. Foruden denne

Foranstaltning bifaldt Ministeriet, efter Indstillinger fra Amt-

mamdene i Nord- og Ost- samt Vester-Amterne, at der op-

stilledes Vagter paa Grændserne af Sonderamtet, for at for-

hindre at de skabede Faar derfra skulde trænge ind i Nord-

eller Vesteramterne, ligesom man endelig ogsaa, efter Stift-

amtmandens Indstilling, foranledigede, at der herfra blev op-

sendt tvende Dyrlæger, for at assistere ved Skabcuren i Sonder-

Amtet.

Ved det afholdte Mode af Amtmændene var der imidlertid

ingen Overeenskomst at tilveiebringe, hvorpaa der kunde ba-

seres et følles Forslag til Forelæggelse for Althinget. Folgen

heraf var, at der til Thinget blev indgivet tvende Forslag,

nemlig et fra Amtmændene Havstein og Melsted, der gik ud

paa, at samtlige i Arnes, Kjose, Gullbringe og Borgarfjords

Sysseler værende Faar, baade sunde og syge, skulde ned-

slagtes fil Efteraaret, hvis Sygdommen ikke da var ophort,

uden at Eierne derfor skulde tilstaaes nogen Erstatning, og et

fra Stiftamtmanden, ifølge hvilket ikkun alle syne og mis-'

tænkte Faar i nysnævnte Sysseler skulde nedslagtes, hvortil

dog var folet det subsidiaire Forslag, ifald det principale ikke

maatte findes betryggende nok, at det blev gjort de i de smit-

tede Egne nedsættende Sysselcomitéer til Pligt, efter Raad-

fbrsel med Repseomitéerne, at bestemme, hvormange Faar

enhver Bonde maatte beholde i Forhold til det Foderforraad

og Folkeantal til Faarenes Pleie, som han maatte være i Be-

siddelse af, saa at det overveiende Antal af Faarene, isrer

dem, der sbge til Fjeldfællederne, blev nedslagtet, imod at det

Tab, som han derved kom til at lide, blev ham erstattet.

Efter at disse tvende Forslag af den kgl. Commissarius
*

vare blevne forelagte Althinget og Sagen der behandlet paa
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1859. anordningsmæssig Maade, vedtog Thinget, med 1? Stemmer

27. Mai. m°d 4, det saavel in originali som i bekræftet dansk Over-

— ^w-- sættelse vedlagte Andragende, hvori Samme, gaaende ud fra

den Forudsætning, at det er en nodvendig Betingelse for Læge-

curens heldige Udfald, at Faarenes Antal formindskes, samt

at det er ligesaa umuligt for de fleste Eiere at holde de syge

og de sunde Faar i Længden adskilte fra hinanden, som det

er umuligt for dem at forebygge, at golde Faar om Sommeren

sOge hen til de Fælleder, hvor de have græsset de foregaaende

Aar, blandt Andet har anholdt om Kongens Approbation paa

det vedlagte, ligeledes af Althinget vedtagne Udkast til en

»Anordning for at udrydde Faareskabet og forhindre sammes

Udbredelse«, der i det Væsentlige gaaer ud paa, at i de oven-

anførte 4 Sysseler, nemlig Arnes, Kjose og Gullbringe samt

Borgarfjord, skulle alle Faar, baade syge og sunde, nedslagtes

inden 31. Decbr. 1857, med Undtagelse af nogle Moderfaar og

Gimmerlam, hvis Antal tilsammen ikke maatte overstige 100

Stkr. for en Gaard, og saaledes, at Faarene i dette Antal

maatte beholdes, hvad enten de vare syge eller sunde, men
Gimmerlammene kun forsaavidt de vare sunde ; a t der for det

Tab, som ledes ved Nedslagtningen, skulde gives en Erstatning

af 9000 Rd. j at hvis Sygdommen til Efteraaret 1858 ikke

skulde være aldeles udryddet, skulle alle Faar uden Und-

tagelse dræbes, forsaavidt Sygdommen ikke til den Tid skulde

have udbredt sig til flere Herreder eller rundt omkring i

Nord- og Ost-Amtet samt Vesteramtet; og at naar saadan

almindelig Nedslagtning har fundet Sted, skulle Faareeierne i

de Distrikter, hvor Sygdommen ikke har været, være pligtige

at sælge for den Pris, som fastsættes ved den fra medio Mai

1859 til samme Tid 1860 gjældende Capitelstaxt, saa mange

Malkefaar (^Enhver i Forhold til det Antal, han eier), at hver

Faareeier, for hvem Kreaturerne bleve nedslagtede, kunde faa

Halvdelen af de't Antal Malkefaar, som han efter Opgivende

til den oeconomiske Tabel i Aaret 1856 har været i Besid-
~

' flelse af. •i:-T
:

*---"l
1Vvv'S^ : ' ^^:^":;\v

N
;
>'^% vi

;'. 'S?r l^i^?i! --:

Da Althinget saaledes i det Væsentlige havde henholdt

sig til det af Amtmændene Havstein og Melsted udarbeitlede

Forslag, vægrede Stiftamtmanden sig ved at sætte Udkastet i

Kraft »om provisorisk Lov, men indskrænkede sig til med

Althingets. Samtykke at udgive de i Udkastets §§ 5— 10, 12,

14, 16, "22 og 23 foreslaaede provisoriske Bestemmelser an-

gaaende Rensning og Opbygning af Faarehuse med liere andre

Forholdsregler, sigtende til Sygdommens Udryddelse.
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Ministeriet kunde ikke andet end billige Stiftamtmandens 1859.

Fremgangsmaade, og det saa meget mere, som man savnede 27. Mai.

Oplysning om, hvilket Omfang Sygdommen dengang havde i
1 —

Sønderamtet, og den fra Dyrlægerne indkomne Erklæring gik

ud paa, at Sygdommen ikke havde noget ondartet Præg, samt

at der var det bedste Haab om, at den kunde blive standset,

naar en alvorlig Indgriben i diætetisk og curativ Henseende

fandt Sted, hvad Erfaringen ogsaa allerede havde bekræftet,

idet Sygdommen var bleven helbredet paa mange Steder, hvor

tilbørlig Omhu ved dens Behandling og Dyrenes Rbgt var

bleven udviist. Hertil kom endnu, at man ikke dengang havde

tilforladelig Efterretning om, hvorvidt de andre Amter i Virke-

ligheden vare uberørte af Sygdommen, ligesom man i ethvert

Fald ikke kunde have nogen Vished om, at dette vilde være

Tilfældet paa den Tid, da den af Althinget foreslaaede Ned-'

slagtning skulde iværksættes i de førommeldte Sysseler iSØn-

deramtet. Da det nu vilde være nødvendigt, at alle de her-

henhørende Omstændigheder bleve tagne under nbie Overvejelse,

førend Beslutning toges om, hvilke Foranstaltninger der frem-

deles vilde være at tage til Sygdommens Udryddelse, overlod

man ved Skrivelse af 30. Septbr. 1857 det til de lokale Au-

toriteter, efter de tilstedeværende Omstændigheder og efter

Overlæg med de lægekyndige Mænd i Island, at tage nærmere

Bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket Omfang Nedslagtning

af syge og mistænkte Faar burde finde Sted, eller om Cur-

forsøg burde anstilles.

Imidlertid fortsattes Curen i de befængte Distrikter i Søn-

deramtet. Paa den Tid, da Faareindsamlinserne fandt Sted i

Slutningen af Oktober og November Maaneder, bereiste Stift-

amtmanden selv Borgarfjord og Arnes Sysseler, medens tvende

Dyrlæger vare tilstede ved Faareindsamlingerne i Gullbringe

og Kjose Sysseler. Ethvert Faar blev, saavidt muligt, under-

søgt, idet der ved enhver Faareeiers Fold blev sat en kyndig

Mand til at undersøge dem, som fra den almindelige Fold-

bleve indbragte i den specielle Fold. Alt, hvad der havde

mindste Spor af Sygdommen, blev indsat i en for de syge

Kreaturer særlig bestemt Fold, og derefter overleverede til en

paalidelig Mand, som slagtede dem. Desuden blev det nøie

paaseet, at alle de syge Faar, som vare i Hjemmet, bleve

slagtede, og at alle de tilbageblevne, som sunde ansete Krea-

turer bleve badede for at dræbe den Skabmidde, der muligen

maatte findes paa dem. Ved disse og andre lignende Foran-
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1859. stakninger, navnlig en af Stiftamtmanden anbefalet Reducering

27. Mai. af Faareholdet, i Forbindelse med Anvendelsen afBadecuren,
—'"" haabede man et heldigt Resultat j men ikke desto mindre

udbredte Sygdommen sig meget betydeligt i samme Efteraar,

navnlig til Rangarvalla Syssel, hvortil ogsaa medvirkede deels

Mangel paa tilstrækkelige Bademidler, deels det til den Tid

indtraadte overordentlige raa og fugtige Veir.

Den uheldige Vending, som Faareskabss) gdommen saa-

ledes tog i dette Efteraar, skaffede det Parti, der arbeidede

• paa at sætte Totalnedslagtningsprincipet igjennem, en Mængde
Tilhængere, og paa mange Gaarde i de befængte Distrikter at"

Scmderamtet blev sUlrste Delen af Faarebesætningerne ned-

slagtede, og i enkelte Repper endog den hele. Med Efterret-

ningen herom, som Ministeriet modtog i Slutningen af Marts

Maaned f. A., erholdt man tillige Underretning -om, at Faare-

sygdommen ogsaa var udbrudt i Hunavatns Syssel inden Is-

lands Nordamt og i Myra Syssel i Vesteramtet. Saasnart

Amtmanden i Nordamtet, Havstein, havde erholdt Underret-

ning om Sygdommens Udbrud i det ham anbetroede Amt,

begav han sig saa tidligt, som Fjeldveiene tillode det, til den

befængte Deel af Hunavatns Syssel, og under hans Forsæde

blev der derpaa afholdt et Mode paa Handelstedet Holanes,

hvori ca. 70 Personer fra forskjellige Egne i Nordamtet deel-

toge, og paa hvilket der blev taget Bestemmelser om, hvilke

Forholdsregler der skulde træffes til Sygdommens Standsning

indenfor det alt angrebne Distrikt, nemlig den deel af Sys-

selet, der ligger vesten for Elven Blanda og grændser baade

til ScJnder- og Vesteramtet. De Forholdsregler, der bleve be-

sluttede og senere udførte, bestode hovedsageligen deri, at

alle befængte og mistænkte Faar (til hvilken Kategori

* samtlige Faar paa hver enkelt Gaard bleve henregnede, hvor

der havde viist sig det mindste Spor af Sygdommen ) skulde

udryddes ved Nedslagtning, samt at alle golde Faar, hvad

enten de vare syge eller sunde, ligeledes skulde nedslagtes paa

den vestlige Side af bemeldte Elv, da slige Faar jevnlig stige

til Fjelds, og saaledes lettere kunde udbrede Smitten. Alle

Bønder, der boede paa begge Sider af Elven, blev det derhos

strengt befalet, at føre nclie Tilsyn med, at intet Faar kom
over Elven, og paa den ctetlige Side af denne skulde Krea-

turerne bevogtes Dag og Nat. I Vesteramtet befalede ligeledes

Amtmand Melsted, i Overeensstemmelse med Befolkningens

Onske, Nedslagtning af alle Faar paa de Gaarde, hvor Syg-
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dommen havde .viist sig, men denne hans Ordre blev dog ikke 1859.
i det Hele udfort, da han senere tilbagetog den paa Grund af 27. Mai.

Demonstrationer fra nogle Eieres Side, og han indskrænkede '
-—

sig derfor til at tillade Anvendelsen af Curforsog, mod at de

syge og mistænkte Faar i den befængte Deel af Myra Syssel

bleve satte under en saa streng og betryggende Bevogtning

om Sommeren, som det efter Omstændighederne var muligt

at tilveiebringe.

Da Stemningen saaledes i Nord- og Vestamterne maatte

antages afgjort at være for en omfattende Nedslagtning, som

det bedste" Middel til Sygdommens Udryddelse, samt da der

derhos hverken havdes lægekyndige Mænd eller Lægemidler

tilstede i disse Amter til Sygdommens Helbredelse, og der

saaledes savnedes alle de Betingelser, som vare nodvendige, naar

Curforsog med Nytte skulde anvendes til Sygdommens Stands-

ning,' fandt Ministeriet ikke tilstrækkelig Anledning til at gribe

ind med Hensyn 'til de Foranstaltninger, som navnlig Amt-

mand Havstein, efter Overlæg med Amtets Beboere, allerede

havde truffet, indtil i alt Fald Resultaterne deraf forelaae,

hvorimod man ved Skrivelser af 15. April f. A. tilkjendegav

Amtmændene i begge de nævnte Amter, at Ministeriet ingen-

lunde delte deres Anskuelse om Sygdommens Beskaffenhed og

de Midler, som burde anvendes for at standse og udrydde

den, og at Ministeriet, hvis de Foranstaltninger, som vare

trufne, maatte vise sig utilstrækkelige til at forebygge Syg-

dommens Udbredelse til andre Distrikter, maatte ansee det

for utilraadeligt at fortfare med en saadan Nedslagtning, lige-

som man ogsaa paalagde dem indstændigen, at opfordre Ind-

byggerne til at tage under nbie Overveielse, om der ikke maatte

være Anledning til at forlade denne Vei, og istedet derfor at

anstille Curforsog, til hvis Udforelse man tilbod sin Medvirk-

ning i Henseende til Anskaffelsen af den fornbdne Lægehjælp

og Medicin. ,

'

En saadan Opfordring udgik ogsaa til Beboerne i Nord-

og Osteramtet, men efter hvad Amtmand Havstein har ind-

berettet, har ikke en eneste Stemme hverken paa Mandtals-

thingene eller de andre afholdte Moder i bemeldte Amt hævet

sig for Curmethoden. Tvertimod indkom der til Ministeriet,

foruden 3 Andragender fra endeel Beboere i Thingb, Huna-

vatns og Ofjords Sysseler, der alle gik ud paa, at der ikke
af Regjeringen maatte træffes saadanne Foranstaltninger med
Hensyn til Faaresygdommen, som komme i Strid med de
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1859. allerede i Nordamtet i saa Henseende trufne Bestemmelser, et

27. Mai. allerund. Andragende til D. M. fra en paa Ofjord Handelsted

— ' den 12. Juli f. A. afholdt Forsamling, bestaaende af nogle

paa M andtal sthingene i Foraaret valgte Mænd fra Amtets 6

Sysseler, hvori man blandt Andet anholdt om allerh. Appro-

bation paa et Udkast til et Regulativ angaaende Faareskabs-

sygens Udryddelse og Forebyggelse af dens Udbredelse inden

Nord- og Osteramtet, af hvis Hovedbestemmelser fremhæves,

at, hvis Faareskabat fremdeles skulde yttre sig inden bemeldte

Amt, skulde det udryddes ved Nedslagtning, hvorimod al-

deles ingen CurforsBg maatte finde Stedj' at Amt-

manden i det omhandlede Tilfælde skulde, efter Raadslagning

med vedkommende Sysselcomité, bestemme, i hvilket Omfang

Nedslagtning skulde finde Sted, og at denne i fornbdent Fald

skulde skee ved Anvendelse af Magt paa vedkommende Eieres

Bekostning, dog i Almindelighed mod en vis nærmere bestemt

Erstatning, der skulde paalignes Distriktets Beboere paa den

Maade, som findes mest hensigtsmæssig.

Da der saaledes, uanseet Ministeriets foranforte Skrivelse

af 15. April f. A.
;
fremdeles fulgtes to aldeles modsatte Prin-

ciper i Henseende til Sygdommens Behandling i Nord- og

Ostamtet og i Sftnderamtet, hvor Curforsdg fremdeles bleve

anvendte, medens man ikke havde modtaget officielle Indbe-

retninger om hvad der var foretaget i Vesteramtet, efterat

Ministeriets Skrivelse der var bleven bekjendt, ansaaMin. det

rettest, forinden der toges nærmere Bestemmelse om hvad der

burde gjOres, at indhente det veterinaire Sundhedsraads Be-

tænkning over Sagen i det Hele, og specielt over de fra Nord-

amtet senest indkomne Andragender. — I sin afgivne Betænk-

ning udtalte Sundhedsraadet sig bestemt imod den i Nordamtet

fulgte Nedslagtning, der efter Raadets Formening baade var

uhensigtsmæssig og unødvendig, og foruden at den allerede

havde tilfOiet Landet meget betydelige Tab, ogsaa let, hvis

den ikke blev standset, vilde kunne cklelægge Faareavlen i

hele Amter. Raadet fraraadede derfor ikke blot at sanctionere

det indsendte Regulativ, men opfordrede igjen Regjeringen til

at sende Amtmændene aldeles klare og utvetydige Befalinger

til ttieblikkeligt at standse med den tvungne Nedslagtning, og

at nægte den af Amtet begjærte tvungne Fordeling eller Lig- /

nin^ af Skadeserstatningen for de nedslagtede Faar sit Sam-

tykke, da denne formentlig aldeles maatte overlades til fri-

villige Sammenskud. Derimod ansaa Raadet de Principer,
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hvorefter man gik frem i Sbnderamtet, i det Væsentlige for

rigtige, og anbefalede, at der fremdeles maatte blive gaaet

frem ad denne Vei, samt at der tillige maatte fbies Foran-

staltning til, at den samme Foranstaltning maatte blive an-

vendt i de andre Amter. Det yttrede derhos, at det maatte

ansee det for bnskeligt, om det Offentlige kunde overtage

Curen i Et og Alt, da man neppe vilde kunne have nogen

'

Sikkerhed for, at denne ellers vilde blive tilbbrlig udfbrt, naar

de Private, der ikke sjeldent havde ondt ved at skaffe sig

Medikamenter og den sagkyndige Hjælp, selv skulde sbrge for

samme. Til den Ende vilde det være nbdvendigt, at der op-

sendtes saa mange Dyrlæger til Island, at der idetmindste

kunde være to i hvert Amt, og at de Mænd, som assisterede

Dyrlægerne ved Faarenes Vadskning, erholdt en passende Be-

taling for deres Arbeide. Hovedmangelen i de til Faareskabets

Undertrykkelse trufne Foranstaltninger laa dog, efter Raadets

Formening, i Savnet af en Controlmyndighed paa Stedet, da

<iet var nbdvendigt, at Fremgangsmaaden i sine Hovedtræk

var eens i alle Amter, og da nu Amtmændene i Nord- og

Vesteramterne i den Grad havde identificeret sig med de af

de sagkyndige Autoriteter for urigtig ansete Forholdsregler, at

det neppe var at vente, at de vilde bringes til at handle i en

ganske modsat Aand, udtalte Raadet den Anskuelse, at et

heldigt Udfald for en vaesentlig Deel vilde være betinget af,

at disse Mænd unddroges Indflydelse paa den heromhandlede

Sag, og at Intet vilde bidrage mere til at fremme Sagen, end

om der snarest muligt kunde udnævnes en med Landets For-

hold bekjendt og med tilstrækkelig Myndighed udrustet Re-

gjeringscommissair, som maatte antages at ville kunne optræde

med den behbrige Autoritet, og som da maatte kunne over-

ordnes samtlige Amtmænd, hvis dette Hverv ikke maatte

kunne overdrages til Stiftamtmanden.

Ministeriet kunde for sit Vedkommende ikke Andet end i

det Væsentlige være enigt i de af det veterinaire Sundhedsraad

saaledes.udtalte Anskuelser. Det Anliggende, hvorom der her er

Spbrgsmaal, maatte nemlig ansees som en Velfærdssag for Island,

og den Skade, som allerede dengang var anrettet ved Faaresygen,

var i Forhold til Landets Kræfter overordentlig betydelig. I denne

Henseende skal jeg, efter de Oplysninger, der havdes her i

forrige Efteraar, tillade mig at anfbre, at Faareantallet var

reduceret i Arnes Syssel i Slutningen af Aaret 1857 fra over

100,000 Stkr. til 6565; i Borgarfjords Syssel fra c. 50,000

1859.

27. Mai.
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1859. Stkr. til c. 6000, og i Kjose og Gull bringe Syssel fra

27. Mai. c - 50,000 Stkr. til 3753, samt at der i Hunavatns Syssel

i Nordamtet allerede i Foraaret 1858 var slagtet 18,657 Stkr.

Hvormeget der er blevet nedslagtet i Myra Syssel inden Vest-

amtet og i Ran garv al la Syssel inden SOnderamtet, derom

haves ingen Underretning, men efter de nylig fra Stiftamt-

manden modtagne Beretninger udgjorde Faareantallet i det

sidstnævnte Syssel, der tidligere var et af de faarerigeste i

Landet, men hvis Beboere have været ugunstig stemte mod
alle Curforsog, ikkun 9823 Stkr. Naar man nu betænker, at

en stor Deel og vistnok den storste Deel af Faarene ere blevne

nedslagtede, enten i fuldkommen sund Tilstand eller dog medens

de endnu kun vare lidet angrebne, saa er der vistnok al Op-

fordring for det Offentlige til at gjore Alt, hvad der staaer i

dets Magt, for at modarbeide og om muligt standse denne for

Landet odelæggende Fremgangsraaade, og det saameget mere,

som der foreligge uimodsigelige Kjendsgjerninger for, at Syg-

dommen kan cureres, naar de rette Midler og tilborlig Omhu
derpaa anvendes, uagtet det paa den anden Side vistnok maa
erkjendes,^ at de lokale Forhold i en meget hoi Grad lægge

Hindringer iveien for Curens Gjennemforelse.

Idet Ministeriet derfor tilkjendegav Amtmændene i Island,

at der ikke kunde bevirkes allerh. Approbation paa det fra

Forsamlingen i Ofjord nedsendte Lovforslag, paalagde man

under 3. Novbr. f. A. Amtmand Havstein og vedkommende

underordnede Embeds- og Bestillingsmænd, at standse med

tvungen Nedslagtning, og at ophore med at virke for samme
overhovedet, men derimod, med Tilsidesættelse af deres egne

subjective Anskuelser om denne Sag, af bedste Evne og med

de til deres Raadighed staaende Midler at virke mod Ned-

slagtning og for Curen, hvis Sygdommen, som efter de ind-

komne Indberetninger for Tiden var bleven standset i Nord-

Amtet, maatte udbrede sig videre sammesteds. Ministeriet

kunde imidlertid ikke ansee en saadan Ordre tilstrækkelig,

thi, som af Sundjiedsraadet bemærket, turde man neppe vente,

at de samme Mænd, som med næsten fanatisk Iver havde

forfægtet og virket for Nedslagtningen, nu aldeles skulde slaa

om og med tilborlig Nidkjærhed arbeide for det modsatte, af

dem som urigtigt erkjendte, Princip, og selv om de maatte

kunne bekvemme sig hertil, vilde man neppe kunne gjtfre sig

Haab om noget heldigt Resultat af deres Bestræbelser ; thi for

at kunne overvinde den almindelige og stærke Antipathi, som
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fandt og endnu finder Sted imod alle Lægeforsog paa Nord- 1859.

landet, vilde det være nødvendigt, at den eller de, som Til- 27. Mai.

synet med Badecuren blev betroet, selv vare overbeviste om —
dens Nytte og om Nedslagtningsprincipets Urigtighed og Skade-

lighed, og saaledes kunde virke derfor med Overbevisningens

Styrke. Skulde derfor Curen gjennemfo'res med Held, maatte

Ministeriet, med det veterinaire Sundhedsraad være enigt i,

at den ene rigtige Vei vilde være, at det Offen tlige overtog

hele Curen, og at der blev udnævnt en med til-

strækkelig Myndighed udrustet R egj eri n gs co m-
missair til at lede sammes Udforelse efter de

samme Princip er for hele Landet; men naar Raadet

havde foreslaaet eventualitet" at overdrage dette Hverv til Stift-

amtmand Trampe, da vilde dette efter Ministeriets Mening ikke

være heldigt. Det vilde nemlig upaatvivlelig vække en over-

ordentlig stor Utilfredshed, navnlig i Nordamtet, hvis man
overdrog Amtmanden i Sonderamtet, der ved sine Berfi ringer

med Nordamtet i Faareskabssagen allerede ikke er vel anseefc

sammesteds, Ledningen af dette Beboernes Livssporgsmaal,

og ligesom han derfor upaatvivlelig vilde savne den Tillid,

som er en nbdvendig Betingelse for med Held at indvirke paa

Befolkningen og til at overvinde den herskende Fordom og

Modbydelighed for Curforsogene, saaledes kan det ikke an-

tages, at han er i Besiddelse af den dertil fornbdne Lokal-

kundskab, og det vilde derfor vaue nbdvendigt, at han be-

reiste og i længere Tid opholdt sig i de tvende andre Amter,

hvilket hans Embedsforretninger neppe tillade ham. Hertil

kommer endnu, at hvormeget man end maa paaskjbnne den

na^vnte Embedsmands Bestræbelser for ved Curforsbg at ud-

rydde Sygdommen i Sonderamtet, er det dog ikke lykkedes

ham at fbre disse til noget tilfredsstillende Resultat. Efter

Ministeriets Formening maatte derimod, hvis Curforsbgene

skulle lykkes og nyde Fremgang, det omhandlede Hverv over-

drages til en Mand, der staaer udenfor Partierne, og som,

foruden at have Interesse for Sagen og den fornbdne Dygtig-

hed, tillige nyder en saa almindelig Tillid, at han kunde være

istand til at indvirke saaledes paa Befolkningen, at den efter-

haanden blev tilbbielig til at anvende Curmethoden.

Forinden der imidlertid kunde være Spbrgsmaal om at

gjbre det i saa Henseende fornbdne Valg, maatte Ministeriet

sikkre sig de til Curens Overtagelse af det Offentlige fornbdne

Pengemidler, og Ministeren henvendte sig derfor til Rigsdagen
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1859. med Begjæring om at erholde et saa stort Belbb bevilget, som

27. Mai. Curens Overtagelse af det Offentlige maatte antages at koste,

"~^-< og da Rigsdagen med stor Beredvillighed gik ind paa For-

slaget, blev der ved den senere under 30. Decbr. f. A. ud-

komne Finantslov stillet en Sum af indtil 30,000 Rd. til Ju-

stitsministeriets Disposition i Anledning af Faareskabet paa

SrÅ • Island.
,

. "IrøW^^^^^^^ 1

'

*y •

'
jfSi

Med den i forrige Maaned ankomne Post fra Island har

Ministeriet nu modtaget Amtmændenes Indberetninger om Syg-

dommen, tilligemed en stor Mængde Andragender fra Beboerne

angaaende den samme Sag.

Ilolge de indkomne Indberetninger synes Sygdommen,

skjbndt den langtfra endnu ikke er udryddet, dog i det Hele

taget at være i betydelig Aftagende. I Vesteramtet skal der

saaledes for Tiden ikke være noget Spor af Sygdommen, efterat

Nedslagtning i sidste Efteraar har fundet Sted af de syge Faar

i Myra Syssel paa 9 Gaarde, hvortil Sygdommen var ind-

skrænket. Nordamtet skal ligeledes, efterat en vidtgaaende

Nedslagtning i forrige Aars Sommer og Efteraar er bleven

foretaget i de, Distrikter af Hunavatns Syssel, hvor Sygdommen

havde viist sig, være ganske frit, med Undtagelse af Vatnsnes

i bemeldte Syssel, hvor Sygdommen, der for en Tid ogsaa her

var standset, i den sidste Tid atter skal være brudt ud paa

nogle Gaarde. I Sonderamtet synes Sygdommen endelig og-

saa at være i Aftagende, idet Antallet af de syge Faar i det

Hele er angivet at være c. 200. Stiftamtmanden charakteri-

serer Sundhedstilstanden som »ret god», men hans Indberet-

ninger ere iovrigt meget ufuldstændige, og man kan derefter

ikke gjttre sig noget klart Begreb om, hvorledes Tilstanden i

Virkeligheden er, eller om Lægeforsbg i den senere Tid, og

navnlig efter at han i forrige Aar har sendt de tvende op-

sendte Dyrlæger tilbage, ere blevne anvendte, og da med

hvilket Resultat. Vist er det imidlertid, at i Rangarvalla Syssel,

hvor Sygdommen senest opkom, har Indbyggerne ikke været

at formaae til at anvende nogen Uur, men foretaget Nedslagt-

ning efter en meget stor Maalestok.

I de til Ministeriet indkomne Andragender gjo'r dernæst

den samme Uenighed med Hensyn til Sygdommens Behand-

ling, som tidligere har fundet Sted, sig gjaddende. Medens

der nemlig ere indkomne en stor Mængde Andragender fra

Indbyggerne i Nordamtet, der alle gaae ud paa, at Nedslagt-

,
ningsprincipet maa blive gjennemftfrt, hvis Sygdommen paany
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skulde udbryde, og paa det Bestemteste at fraraade Opsendelse 1859.

af Dyrlæger og Medicin, er der derimod fra Landphysikus, 27. Mai.

Dr. Hjaltalin, Adjunkt Frederiksen og Dyrlæge Finnbogasen ^ ^
indkommet et Andragende om, at der maa blive opsendt flere

Dyrlæger, for at undersøge og tage under Behandling saavel

den herskende Skabsyge, som andre almindelige farlige

Sygdomme, der i de senere Aar skulle have viist sig blandt

Faarene i Island ; at disse Læger skulle forblive i Landet,

indtil Sygdommen er standset,* at de forst bor bestige Sonder-

Amtet, for der at gjbre sig bekjendt med Curens Resultater og

de Erfaringer, som allerede ere gjorte, men at de derefter bor

begive dem til de andre Amter, for der at undersøge Faarenes

faktiske Sundhedstilstand, da derom efter Andragernes Mening

ikke for Tiden haves nogen paalidelige eller paa sagkyndige

Mænds Dom byggede Erfaringer. Ved at indsende dette An-

dragende har Stiftamtmanden bemærket, at det maa ansees

for utvivlsomt, at flere Veterinairers Tilstedeværelse i Amtet

meget vilde bidrage til Sygdommens Udryddelse, og at det

ligeledes maa ansees sandsynligt, at den omhandlede Foran-

staltning vilde bringe et godt videnskabeligt Udbytte, og saa-

ledes være til uberegnelig Gavn i . Fremtiden, hvorfor han,

»dersom bemeldte Foranstaltning maatte kunne træffes, uden

at Sonderamtets tildeels mindre formuende og for stOrste Delen

forarmede Beboere derved yderligere bebyrdes med Udgifter«,

paa det Varmeste har anbefalet Andragendet til Bevilgelse.

Efter hvad der saaledes er anfftrt angaaende Sagens nu-

værende Stilling, skjonnerMin. ikkeretteie, end at der er fuld-

kommen Anledning til at skride til Udførelsen afden forommeldte,

af det veterinaire Sundhedsraad anbefalede Fremgangsmaade,

nemlig at lade Curen overtages af det Offentlige, og at ud-

nævne en med tilstrækkelig Myndighed udrustet Regjerings-

commissair til at lede sammes Udforelse eller de samme Prin-

eiper for hele Landet, og det veterinaire Sundhedsraad, som

Min. har gjort bekjendt med de senest indkomne Beretninger

og Andragender, har ogsaa erklæret sig enigt med Ministeriet

om en saadan Foranstaltnings Hensigtsmæssighed. Det er til

den Ende anseet nodvendigt, at foruden idetmindste et Par

yngre Dyrlæger tillige bliver opsendt en overordnet veterinair

Embedsmand, for at undersoge Tilstanden i det Hele, anordne

de Forholdsregler, der maatte findes nødvendige eller hen-

sigtsmæssige, og derefter indgive Beretning og Forslag til

Ministeriet. Erfaringen har nemlig godtgjort, at de yngre
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1859. veterinaire Læger, som have. været i Island, ikke have for-

27. Mai. maaet at forskaffe sig den fornødne Respekt hos Befolkningen,

' og hvis det skulde være sandt, hvad der er udtalt i nysnævnte

Andragende, »at Amtmændene i Nord- og Vester Amterne nu

synes at ville lægge Skjul -paa Faaresvgdommene i deres re-

spektive Amter«, frygter Min. meget for, at en yngre veteri-

nair Læge ikke vil have tilbørlig Autoritet ligeoverfor de

islandske Embedsmænd, der i det Hele ere afgjort fjendtlig

stemte imod alle Veterinaire og Curforsog. Hertil kommer,

at medens Nedslagtningspartiet vedblivende paastaaer, at Skab-

sygen er indført ved Smitte fra de engelske Faar, er Dr.

Hjaltalin af den Mening, at Sygdommen er indenlandsk, og

at den er nærmest foranlediget ved slet Behandling og Van-

rogt af Faarene overhovedet. Det maatte derfor være af den

største Vigtighed, at lade dette Punkt undersøge af en kyndig

Mand, som da tillige bedst vilde være istand til at paavise

Midlerne til Manglernes Afhjælpning og Ondets Forebyggelse

i Fremtiden. Under alle Omstændigheder vilde Regjeringen,

ved Opsendelsen af en saadan Mand, erholde en paalidelig

Kundskab om Tilstanden, der endnu savnes og »neppe paa

andre Maader vil kunne skaffes tilveie, eftersom de islandske

Embedsmænd deels mangle den fornødne veterinaire Kund-

skab, deels paa begge Sider ere altfor meget Part i Sagen,

til at man fra dem kan vente en uhildet Dom.

Da det imidlertid maatte befrygtes, at en saadan Veteri-

nair-Embedsmand, der blev opsendt herfra, vilde mangle den

fornødne Kjcndskab til Forholdene og Befolkningen, og at

hans Virksomhed herved kunde lammes, har man fundet det

hensigtsmæssigst, at der blev adjungeret ham en med de nævnte

Forhold nøie bekjendt og i Island vel anseet Mand, i hvilken

Henseende Ministeriets Opmærksomhed har været henvendt

paa Althingets hidtilværende Præsident, Archivar J6n Siguros-

son, der deler Ministeriets Anskuelse af denne Sag, og er

i Besiddelse af megen Popularitet paa Island, saavel som af

fornøden Energi og Dygtighed

Efter at man dernæst, ifolge dertil given Anledning af det

veterinaire Sundhedsraad , har henvendt sig til Veterinair-

physikus, Professor Tscherning, om at paatage sig det om-
meldte Hverv, har han nu erklæret sig villig til at reise til

Island med det først afgaaende Postdampskib, og der i For-

ening med fornævnte Sigurbsson, der ligeledes er gaaet ind paa

Ministeriets Forslag, at overtage Ledelsen af hele denne Sag

som overordentlig Regjeringscommissair.
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Idet endnu skal tilfbies, at de Betingelser, de nævnte 1859.
Mamd have stillet for Overtagelsen af det omhandlede Hverv, 27. Mai.
og hvorpaa Ministeren, under Forventning af Kongens Appro - -

bation, har troet at burde gaae ind, i det Væsentlige ere, at

der meddeles dem kgl. Commissorium med Bemyndigelse til

at træffe alle til Skabsygdommens Udryddelse fornbdne For-

anstaltninger, samt til i denne Sag at suspendere de Em-
bedsmænd og Betjente, som maatte lægge utilbørlig Hindring

i Veien for Undersbgelsen og de i den Anledning fornbdne

Foranstaltninger, og til at constituere Andre i deres Sted, for-

saavidt denne Sag angaaer; at de begge dele Ansvaret for de

Foranstaltninger, der iværksættes, enten under Form af be-

sluttende eller officiel raadgivende Medvirkning, og at der

tilstaaes dem hver især en Godtgibrelse af 250 Hd. maaned-

ligt, saalænge Reisen varer, samt 4 Rd. daglig i Diæter og

fri Befordring, — endvidere ville med det forst afgaaende

Postdampskib blive opsendte tvende af det veterinaire Sund-

hedsraad antagne Dyrlæger.

Saaledes indstilles:

I. at det i den allern. Bekjendtgjorelse til Al-

thinget, angaaende Resultaterne af de under dets

Mode i 1857 afgivne allerund. Betænkninger og ovrige

indgivne Andragender, maa, i Anledning af indbe-

meldte Andragende, allern. tilkjendegives Thinget,

at D. M. ikke har fundet det af Samme vedtagne

Udkast til en Anordning for at udrydde Faareskabet
Cft^t. lift t ty(* i m % - * w « %V ^« 3pfct t • _ * _ ft ^I^^HbS^I^^^^I w m V j ' •

og forhindre sammes Udbredelse egnet til at tages

tilfolge, men at Regjeringen iovrigt ad administrativ

Vei har sbgt at træffe de hensigtsmæssigste Foran-

staltninger til at udrydde denne for Landet odelæg-

gende Sygdom, hvortil Rigsdagen med Beredvillighed

har ydet sin kraftige Bistand, samt

II. at lige allernaad. approberes saavel de af

Justitsministeriet allerede trufne som de nu i Forslag

bragte Foranstaltninger i denne Sag.

[
Kongelig Resolution]

:

Indstillingerne bifaldes. — Christiansborg Slot den

27. Mai 1859.

'

XFII, B. 36



562 Commissorium ang. Faareskabets Behandling.

od Skabsygdom blandt Faarene. Frederiksborg

og Justitsministerens (Simony) Underskrift. Jevnf. Tidsskrift

for Veterinairer VII, S. 101 5 ,VIII, 72 fDatum »24. Mai» paa

det tørste Sted er Trykfeil for 27. Mai. - Dansk og Islandsk

i -Hiroir. I, 117—119. — Islandsk: »utlegging«, trykt paa

et Qvartblad i prentsmioju Islands 1859 5 Tftindi um stjdmar-

målefni Islands I, 261-262.

Commissorium for Veterinairphysikus, Professor

Tscherning og Archivar Jon Sigurosson til at foretage

en Reise til Island, for i Forening at træffe Foran-

staltninger til at udrydde den paa bemeldte Land for

Tiden herskende Sygdom blandt Faarene, eller til 1

alt Fald at forebygge dens videre Udbredelse m. v.

Frederik den Syvende &c. Vor Naade ! Vide maae

I, Os elskelige Veterinair-Physikus Hans Christian

Tscherning, Vor Professor, og Hr. Jon Sigurosson,

Ridder af Dannebroge, at, eftersom 'Vor Justitsminister

for Os ailerund. haver andraget, at der i de forskj el-

lige Amter af Vort Land Island folges en aldeles for-

skjellig Fremgangsmaade med Hensyn til Behandlingen

af den sammesteds for Tiden herskende Sygdom blandt

Faarene, medens det maa ansees hensigtsmæssigst, at

der overalt i Landet i saa Henseende anvendes een og

den samme Fremgangsmaade, saa er det Vor allern.

Villie og Befaling, at I rette Eders Leilighed efter,

som overordentlige Regjeringscommissairer, at reise til

Island, for, efter at have underkastet Sundhedstilstan-

den blandt Faarene i dette Land en omfattende Under-

sogelse, navnlig forsaavidt angaaer den mellem disse

Husdyr i de seneste Aar herskende Hudsygdom og

Faarenes hygiejniske Forhold i Almindelighed, i For-

ening at iværksætte saadanne Foranstaltninger,, som I

maatte finde nodvendige for at forebygge Sygdommens

videre Udbredelse eller tjenlige for Faarenes Cuur og

1859.

27. Mai.

den 27. Mai 1859. Efter Originalen med Kongens
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Sundhedspleie, og ere forenelige med de lokale For-

hold i Landet.

Ligesom Vi til denne Ende ville have Eder tillagt

og hermed tillægge Eder uindskrænket Myndighed til

at træffe alle de Foranstaltninger, som I maatte finde

nodvendige eller hensigtsmæssige til Opnaaelsen af det

med Eders Reise forbundne Oiemed, saaledes som I troste

Eder til for Os allerund. at til- og forsvare, saaledes

er det Vor allerh. Villie og Befaling, at alle Vore Em-
bedsmænd og Betjente paa bemeldte Vort Land Island,

til hvem I maatte henvende Eder, ei alene skulle yde

Eder al den Oplysning og Bistand, som I, for at sæt-

tes istand til at udfore det Eder saaledes betroede

Hverv, rnaatte forlange af dem, men ogsaa at de, under

Fortabelse af vor Hyldest og Naade eller anden Straf,

uvægerligen have at adlyde de Ordrer, som I maatte

ansee det nodvendigt i det nævnte Oiemed at med-

dele dem.

Dermed skeer Vor Villie. Befalende Eder Gud!

Skrevet paa Vort Slot Frederiksborg den 27. Mai

1859.

Kongelig Bekjendtgj oreise til Althinget, ang.

Resultaterne af dets Forhandlinger i Sessionen

1857. Christiansborg Slot den 27. Mai 1859. —
Publiceret i S8nder-Amtet : 1859 i Reykjavik By; 1860 i

Rångårvalla, Vestmanno og Skaptafells Sysseler. Vester-A intet:

1860 i Snæfellsnes, Dala, Bardastrands og Stranda Sysseler.

Nord- og Oster-Amtet: 1860 iHunavatns, Skagafjords, Oeijords,

Thingtfe, Nordermula og Sondermula Sysseler. — Original-

Aftryk paa Islandsk og Dansk hos Schultz, 12 Blade i 4 to
.

Fttrste Side Titelblad, den islandske Titel »verst, der nedenfor

den danske og det Ovrige af Titelbladet dansk. Siderne meå
de lige Tal { 2f

4 osv.) optager den islandske og Siderne med
de ulige Tal (8, 5 osv.) den danske Text, begge Texter med
Kongens Underskrift og tempel, samt med Justitsministerens

(Simony) Paraphering. De tre sidste Sider blanke. — Tio-

iudi um stj6rnarmålefni Islands I, 268- 276.

36*
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1859. Dansk: Original-Aftryk med den islandske Text (see

27. Mai. ovenfor). Depart. Tid. 1859. S. 393 400. •Algreen-Ussings

- Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende,

1859, S. 95- 103.

K"o n u n g le g A u g 1 y s i n g til al{)iiigis um årångur

af {)egnleguin tillogum ]>ess og oorum uppåstungum å

fundinum 1857.

Vor .Fribrik hinn Sjoundi &é. sendum Voru triia

al})ingi kvebju gubs og Vora!

Ver hofum mé& allrahæstri vetyoknun meotekio

[jegniegt åvarp aljangis; og hefir Oss verib |>ao ånægju-

samt ab sja af l>vi, hversu aljnngi metur tilraunir Vorar

til ab efla hag Vorra tniu og kæru J>egna å Islandi.og

framfarir landsins. Og einsog tilraunir Vorar fram-

vegis skulu stefna ab \>essu sama takmarki å saiua

hått og ab undanfornu, eins treystum Ver })vi, ab al-

bingi låti i te til Jiessa hyggilega og tnilynda abstob

sina. — En {>arsem aljungi i åbur greindu j>egnlegu

i
åvarpi sinu hefir Joott astæba til J)ess, ab gjora J)å

athugasemd, ab islenzka verzlunarmålinu haii å sinum

timå verib råbib til lykta, an J)ess jungib væri kailab

til råbaneytis um hin sibustu lirslit målsins, ])å skal

t)ess getib, ab bæbi liggur Jmb i augnm uppi, ab j>etta

mål, er injog snertir hagsmuni J)egna Vorra i DanmOrku,

og einkum hinnar donsku verzlunarstettar, eigi varb

leitt til lykta an l^ess rlkisjungib ætti J)ått i })vi, og

svo |)6tti einnig [>vi sibur astæba til ab bera mål J^etta,

er einusinni hafbi verib rætt å aljmigi, aptur undir ålit

Jungsins eptir ab buio var ab seraja nytt frumvarp, sem

frumvarp J)etta, eins og viburkennt er i åvarpi aljnngis,

i flestum abalatribum var samkvæmt tillogum f)eim, er

Jcomib hofbu frå Jringinu; hefbi })etta einnig ab minnsta

kosti um hrib ollab drætti å endalokum målsins, er

Islendingum låu svo rikt å huga.

Ver hofum vandlega låtib ihuga tillogur Vors trua,

al|)ingis um mål [>au, er stjornin bar undir ålit J)ess

sumarib 1857, og abrar uppåstiingur jnngsins*, og munum
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Ver rur skyra her i einu lagi fra, hvab i J>eim efnum 1859.

heiir verib af rabib : 27. Mai.

I. Um [)egnleg ålitsmål, sem komin eru fra al-

J>essar réttarbætur hafa gjorbar verib um J)*au mål,

sem Ver hofum fengio um Jægnlegar tillogur Vors triia

atyingis:

1) Tilskipun 27. Mai j). a., sem logleioir a Islandi

meb breytingum log 6. April 1855, er gjora leiguburb

af peningum frjålsan i vissum tilfelluni, og breyta straffi

fyrir okur, m. m.

2) Opib bréf s. d., um breyting a reglum J^eim,

sem gilda a Islandi vibvikjandi auglysingum i blobunum

i vissum tilfellum.

3) Opib bréf s. d., er logleibir å Islandi log 13.

Septbr. 1855, sem leyfa donskum skipurum ab raba

utlenda menu a skip sin.

Lagabob l)essi eru yflr hofub ab tala samkvæm

tillogum ajjmigis, ab undanskildum fåeinum orbabreyt-

mgum, er litlu varba.

Al|)ingi heiir ennfremur farib fram å |mb, ab log

8. Marts 1856, er bjoba hæstarétti ab tilgreina åstæbur

fyrir domum sinum, yrbu loggilt å Islandi; en J)etta

hefir eigi [)6tt naubsynlegt, og virtist jafnvel ekki eiga

vib, J)areb logum J)essum samkvæmt efni [)eirra hefir

J)egar um lengri tima fylgt verib, einnig |)egar Island

hefir ått lilut ab mali. J>ar å moti heiir logum J)essum

verib sniiib a islenzku, svo ab |mu J)ar å eptir verbi

tyrt almenningi å venjulegan hatt.

Um ^ab, hvort loggilda skuli å Islandi log 2. April

1855, um innkoliun hinna gomlu rikisorta, mun verba

birtur nakvæmari lirskurbur J)egar bréfavibskiptum J)eim

er lokib, sem mi eiga ser stab mil li domsmalastjornar-j

in nar og fjarhagsstjornarinnar.

Um {)egnlegt alitsskjal al])ingis, vibvikjandi Jm ab

koma å reglulegum guluskipaferbum milli Kaupmanna-
hafiiar og Islands, skal ))ess getib, ab |)etta nu er komib
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1859. å siban 1. April f. å., eptir ab rikis^ingib var biiib ab

27. Mai. veita fé |)ab er til J)ess J>urfti. — I alitsskjali ])essu

var j)vi einnig farib å flot, ab postgongum å Islandi

verbi, ab J)vi leyti {)vi verbur vib komib, til bråbabirgba

hagab samkvæmt gufuskipsferbunum, og ab frumvarp til

reglugjorbar um betri skipun å péstgongum a Islandi

verbi samib og lagt fyrir aljmigi ; mun fulltrui Vor gjora

Jnnginu kunnugt, hvab um J>essi efni hefir verib af

rabib.

Ver hofum meb allrahæstri velj)6knanmebtekib})egn-

legt ålitsskjal atøingis um mål })ab, er fyrir Jringib var lagt,

um leyfi fyrir litlenda menn til ab byggja fiskiverkunar-

hiis a Islandi m. m.; mun alit l)ab, er {)ingib hefir låtib

i Ijosi i J)essu måli, verba til greina tekib })egar svo

ber undir; svo mun og stjornin, ab ]>vi leyti sem al-

[)ingi hefir bebib um, ab nåkvæmt eptirlit verbi haft

meb fiskiveibum utlendinga vib strendur Islands, låta

ser umhugab um, ab gjora J>ær råbstafanir i Jrvi efni,

er bezt hentar, og hefir til J)essa verib gjorb nokkur

tilrauu nu Jjegar.

I J)egnlegu alitsskjali atyingis um })ab, hvort leggja

skuli fyrir [>mgib åætlun um tekjur og utgjold Islands,

og um hluttekinngu Islands i litbobi til hins kominglega

herflota, hefir aljungi vibvikjandi hinu fyrrnefnda atribinu

råbib fra J>vi, ab tekju- og utgjalda-åætlun Islands verbi

logb fyrir alj)ingi til råbaneytis, en bebib um ab [nnginu

allramildilegast verbi veitt ålyktandi vald hvab {>essa

tekju- og utgjalda-åætlun snertir, og ab frumvarp ebur

uppåstiinga um hib nåkvæmara fyrirkomulag å [>essu

verbi lagt fyrir Jung j)ab, er mi fer i hond.

En hversu gebfellt, sem [)ab hefbi verib Oss, ab

geta orbib vib bæn alfnngis i J)essu efni, hefir måli

J>essu, sem ihuga f)arf å marga vegu, og st,endur i nånu

sambandi-vib jmb, hvort al[)ingi verbi veitt meira vald

yfir hofub ab tala, eigi orbib komib svo langt åleibis,

ab lagafrumvarp um [mb efni hafi i J)et'ta skipti getab

orbib lagt fyrir aljnngi. — En ab obru leyti er f>ab

•
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sjålfsagt, ab stj6rnin mun eptirleibis hafa sérdeilislegt 1859.

athygli å måli l>essu, og ekki låta hjå liba ab taka Jmb 27. Mai.

å ny til lliugunar undir eins og kringumstæburnar meb

n.okkru moti leyfa.

Hitt atribi i ålitsskjali |)vi, sem her ræbir um, er

tytur ab hluttekningu Islands i utbdbi til flotans, er

fyrst um sinn låtib vib svo buib standa, Jmreb alj)ingi

hefir råbib fra, ab slik utbobsskylda verbi ab svo koranu

logb å Island.

1 ålitsskjali aljringis vibvikjandi måli J>vi, er fyrir

J)ab var lagt um nytt jarbamat å Islandi, er eitt atribi,

sem miklu varbar, er Ver ekki hofum getab allramildi-

le»ast fallizt å, en })etta atribi lytur ab J)eim mæli-

kvarba, sem reikna ætti eptir jarbarhundrubin
; vegna

> l)essa helir Oss eigi litizt ab loggilda frumvarp f>ab til

nyrrar jarbabokar, er lagt var fyrir aljnngi årib 1857,

eins og al{)ingi fellst å |)ab; J)ar å moti hetir verib samib

frumvarp til jarbabokar, og eru jarbarhundrubin jmr

feiknub eptir obrum mælikvarba; verbur frumvarp ]petta

nu borib undir ålit Jnngsins, åsanit frumvarpi til til

—

skipunar um loggildingu jarbabokar |)essarar å Islandi.

Frumvarp [)ab til tilskipunar um vegina å Islandi,

er aUnngi samdi, hefir eigi orbib tekib til greina, af

l>eim åstæbum er fulltnii Vor muu gjora junginu kunn-

ugar; en jmreb Oss å hinn boginn hefir J)6tt isjårvert,

ab gjora frumvarp })ab til slikrar tilskipunar, er stjornin

åbur lagbi fyrir al^ingi, obreytt ab logum, verbur mål

fretta mi å ny borib undir ålit alj)ingis J>ess, er nu fer

M i hond. W§$$£''^ ^4B»^:i :
'

•

' v:v ' '• •'*''-'..•" '

Uppåstungur J)ær, er al|nngi bar fram i [)egnlegu

,

ålitsskjali, um J>a&, hvernig ryma skyldi burt fjårklåbanum

a Islandi, virtust ekki svo til fallnar, ab J)ær yrbu teknar

til greina. j>ar å moti hefir stjornin, meb })vi ab neyta

framkvæmdarvalds sins, leitazt vib ab gjora hinar hag-

felldustu råbstafanir til
'

J)ess ab eyba syki [)essari, er

landinu vinnur svo mikib tjon; og hefir rikisjringib gob-

fiislega låtib i té kroptuga abstob sina i j)essu efni.
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1859. Eptir ab nu er buib ab få skyrslur ^ær og uppå-

27. Mai. stungur, er aljungi beiddist å sinum tima vibvikjandi

})vi, hvernig fé fengist, er J>yrfti til stofnunar barna-

skola i Reykjavik og framhalds skola (lessa eptirleibis,

verbur mål J>etta nu å ny lagt fyrir alj)ingi åsanit upp-

lysingum J>eim, er nu var å vikib, og lagafrumvarpi, er

um })etta efni hefir sainib verib.

II. Um Jiegnlegar bænarskrår Vors tnia aljringis-

birtum Ver {)inginu allramildilegast å Jjessa leib:

1) Eptir [)egnlegri bænarskrå aljringis hofum Ver

allramildilegast veitt, ab hinn islenzki texti laga J>eirra,.

sem hér eptir koma lit fyrir Island, verbi, å sama hått

og hinn danski texti, undirskrifabur af konungi og hlut-

abeigandi råbgjafa.

2) Ver hofum ab visu ekki mi sem stendur séb

.
Oss fært, ab leggja fyrir aljungi, eins og farib var fram

å i bænarskrå Jiess, lagafrumvarp um fyrirkomulag å

stobu Islands i rikinu. En Ver viljum låta Oss vera

annt um J)ab, svo fljott sem kringumstæbur leyfa, ab leiba

mål J^etta til lykta å J)ann haganlegasta hått sem verba

• må; og skulu j)å, J)egar målib kemur til ihugunar, til-

logur aJJu'ngis verba teknar til greina, svo sem framast

er unnt.

3) Al{)ingi hefir i |)egnlegri bænarskrå farib J)ess

å leit, ab Seybisfjorbur i Norburmula syslu yrbi gjorbur

ab abalverzlunarstab i Austnrbingatjorbungi \ stab Eski-

fjarbar. En Ver hofum eigi fundib åstæbu til ab gjora

nii Jiegar slika breytingu å logum 15. April 1854, sem

svo nylega eru komin ut, og {)ab f>vi sibur, . sem {>ab

yrbi oumflyjanlegt, ef breyting J>essi væri gjorb, ab setja

sérstakan logreglustjora å Seybisfirbi; en J)ab virbist

otiltækiJegt, eins og nii stendur å, ab leggja J)å byrbi,

sem af {ivi flytur, å hlutabeigandi jafnabarsjob, sem.

eptir opnu bréfi 24. Novbr. 1856 ætti ab greiba laun

handa embættismanni ^essum. Ab obru leyti mun full—

triii Vor skyra aljringi frå åstæbum [>eim
5

er råbib hafa

lirslitum måls })essa.
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4) Ut lir Jdvi sem aljnngi beiddi um, ab ny helgi- 1859.

daga tilskipun yrbi sarain fyrir Island, og logb fyrir 27. Mai.

aljDingi, verbur mi frumvarp til opins brefs um breytingu
"m~^^

& tilskipun 28. Marts 1855 ura sunnu- og helgidaga-

ha-ld å lslandi bortø undir alit Jnngsins.

5) AI [magi hefir i Jiegnlegri bænarskra farib fram

^ ab olmusum vib prestaskolann i Reykjavik yrbi

fjolgab og aukinn hiisaleigustyrkur så, er prestaefnum

|)eira, er gånga å sk6la |)enna, er veittur. f>areb presta-

skolinn eingongu hefir fé {>ab, er til hans {>arfa er lagt,

ur rikissjobnum, og fé l)etta er veitt ni'eb hinum årlegu

fjårhagslogum rikisins, heyrir raålefni J)etta undir lir-

lausn rikis[)ingsins. Annars er mi i fjårhagslogum

ytirstandandi ars, eptir tillogum skolastjornarinnar å

i »slandi, Inisaleigustyrkurinn handa åbur greindum presta-

efnum hækkabur; en vi&vikjandi fjolgun a olmusunum hefir

hlutabeigandi råbgjafi skrifab skolastjorninni å lslandi.

6) Fra al[)ingi hefir enn å ny komic) bænarskra um
tab, ab hinn svo nefndi islenzki kollektusjobur verbi

vib reistur å ny eptir reikningum, er byggbir séu å

koniingsiirskurbum 29. Marts og 18. Oktbr. 1786 m. m.

En Jmreb mål |)etta, eins og til er greint i kominglegri

auglysingu 27. Mai 1857, er fullkomlega å en da kljåb

meb allrahæstura urskurbi 25. Juli 1844, hefir ekki virzt

nein åstæba til ab taka til greina bænarskra |)å, er

her ræbir um. Umkvartanir |>ær, er i bænarskrånni

eru, yfir hinum fyrri lirslitum målsins, geta J)vi sibur

ålitizt å roktun byggbar, sem åbur greindnr komings-

urskurbur var lagbur å målib eptir ab hlutabeigandi

stjornarråb voru biiin ab råbslaga ura J)ab vandlega og

ut i yztu æsar, og nåkværn rannsokn og reikningar hofbu

um jmb gjor&ir verib, og målib loksins hafbi verib rætt

af nefnd manna, Jmr sem menn er til l>ess voru kjoruir

ur hinum ymislegu stjornarråbum, åttu sæti ; einnig var

vib urslit målsins su niburstaban latin råba, er mest

var i hag fyrir sjobinn.

7) Vér hofum allramildilegast fallizt å j)egnlega

bænarskrå aljnngis um |)ab, ab settir verbi 2 måla-
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1859. flutningsmenn vib landsyfirréttinn i Islandi, og hefir

27. Mai. samkvæmt })essu domsmålastjorn Vor 30. Juli f. a.

""^^^^
sett 2 logfroba menu til ))ess fyrst um sinn ab hafa å

hendi målaflutninga vib yfirréttinn, meb [>eim skilmålum

:

ao {>eim veitist sami einkaréttur til ao flytja mal vib

yfirréttinn, eins og log heiniila målaflutmngsmdnnum i

konungsrikinu ; ab J>eir fåi hvor um sig 250 rd. i laun

å åri; ab fé })etta fyrst um sinn i 3 ar verbi greitt

lir domsmalasjobi Islands, og ab siban verbi leitab ålits

aljringis um J)ab, hvaban greiba skuli laun J>eirra, ef su

raun verbi å, ab domsmålasjoburinn geti ekki eptirleibis

låtib af hendi fé ^etta.

8) Vér hofum ekki fundib neina åstæbu til ab fallast

å })å J)egnlega beibni alj)ingis, er jmb nii hefir endur-

n^jab, um, ab breytt verbi 15. gr. i tilskipun 26. Januar

1821, og stofnabur i Reykjavik kennsluskoli handa is-

lenzkum logfræbingaefnum ; må annars Jringib eiga von

å J)vi, ab fulltriii Vor skyri {)vi fra åstæbum J>eim, er

råbib hafa lirslitum måls j)essa.

9) f)ar sem bebib er um i J)egnlegri bænarskrå al-

Jringis, vibvikjandi umbotum å læknaskipun å Islandi,

ab stofnabur verbi læknaskoli i Reykjavik, |)å hefir, af

åstæbum J^eim er fulltriii Vor mun skyra J)inginu fra,

eigi virzt vera åstæba til ab fallast å j)enna hluta

bænarskråarinnar; eigi verbur heldur vib \)vi biiizt, ab

litgjold £au, er J)yrftu til ab setja 7 lækna, er bænar-

skråin fer fram å, geti fengizt greidd lir rikissjobnum.

Eins og mi er åstatt, hefir Jmb Jmr ab auki J)6tt otil-

tækilegt ab leggja å jafnabarsjobu amtanna gjold J)au,

er stiingib var upp å ab gånga skyldi til styrktar læknis-

fræbisibkurum vib håskolann; enda getur eigi styrkur

{>essi ålitizt nogur til })ess ab nå augnamibi }yvi, er til

var ætlazt.

Um uppåstiingur |)ær, er gjorbar voru i 3., 4. og

5. tolulib åbur greindrar bænarskrår, hefir domsmåla-

stjorn Vor ritab hlutabeigandi embættismonnum å Is-

landi. Ab obru leyti mun stjornin eptirleibis låta ser
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vera annt um, ab betra skipulag komist å uin lækna 1859.

og yfirsetukonur a Islandi, a {)ann hått, sem aformab 27. Mai.

hefir verib samkvæmt fyrri tillogum al{)ingis, og mun
fulltrui Vor skyra Jringinu fra abalatribunum i J)vl efni.

10; Af åstæbum })eim, er fulltmi Vor mun nå-

kveemar skyra [unginu fra, hefir ekki orbib tekin til

greina l)egnleg bæn atyingis um, ab leyft verbi ab veita

niottoku å leigu i hinn islenzka jarbab6karsj6b 6mynd-

ttgra fé og opinberra stiptana, er nemur fra 25 rd. til

• 100 rd.

11) Um leib og atøingi hefir gjort råb fyrir, ab J)vi

yrbi veitt meira vald, en hingab til hefir verib, til ab

akveba um tekjur og utgjold Islands, hefir Jringib farib

l>vi å flot, ab engin sala å opinberum eignuin i landinu

fari hér eptir fram, åbur um [>ab sé fengib ålit aljnngis.

En meb j)vi J>ab, sem atyingi byggir bæn sina å, enn

ekki hefir orbib veitt, geta eigi tillogur {ringsins i J)essu

efni nii sem stendur orbib teknar til greina; ))ar å

moti munu [)ær verba teknar til ihugunar J)egar |)vi

verbur råbib til lykta, hvort, og l)å å hvem hått, veitt

verbi aljnngi hlutdeild i mebferb å fjårhagsmålum Is-

lands. Annars hefir stjornin mi lengi fylgt ]>e\rri reglu,

ab Jåta ekki selja opinberar eignir å Islandi, J)6 J)rå-

faldlega hafi verib um J)ab sott, og embættismenn å

Islandi hafi
,
mælt meb |)vi; og |)egar i svo sem tveimur

einstoku tilfellum hefir verib brugbib utaf reglu J)essari,

J)å hafa verib til [)ess oldiingis sérstaklegar åstæbur,

eins og alj)ingi mun ab nokkru leyti vera kunnugt.

Nefnd su, er sett var til ab semja husstjornarlog

fyrir Island, hefir mi lokib starfa sinum, en meb \m
skjolin fra nefndinni eigi hafa borizt hlutabeigandi råb-

gjafa fyrri en i næstlibnum månubi, hefir eigi verib tirni

til ab rannsaka målib svo nakvæmlega, ab uppåstungur

uni })ab efni i J)etta skipti verbi lagbar fyrir alj)ingi.

Til stabfestingar allramildilegustum lirskurbum Vorum,

t>eim er mi hefir verib getib, hofum Ver sent ybur J>essa

auglysing Vora, og heitum Voru triia atøingi hylli Vorri
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1859. og konunglegri cdildi. ~ Getic) i holl Vorri Kristjåns-

27. Mai. borg, 27. dag Maimånafcar 1859.

Allernaadigst Bekj endt gj oreise til Al-

thinget, angaaende Resultaterne af de under dets Mode

i Aaret 1857 afgivne alierund. Betænkninger og ovrige

indgivne Andragender. *

Vi Frederik den Syvende &c. Vort tro Althing

for Vort Land Island, Vor kgl. Hyldest og Naade!

Vi have med allerh. Velbehag modtaget Althingets

allerund. Adresse og deraf med Tilfredshed erfaret,

hvorledes Althinget paaskjonuer Vore Bestræbelser for

at fremme Vore troe og kjære islandske Undersaatters

Vel og Landets Udvikling. Og ligesom Vore Bestræ-

belser for Fremtiden ligesom hidtil Uafbrudt ville være

rettede mod disse Formaal, saaledes gjore Vi Regning

paa, at Althinget hertil vil yde sin indsigtsfulde og

loyale Medvirkning. Naar Althinget iovrigt i forberorte

allerund. Adresse har fundet sig foranlediget til at

fremkomme med den Yttring, at den islandske Handels-

sag er i sin Tid bleven ordnet uden Althingets Med-

virkning ved Sagens endelige Afgjorelse, da maa hertil

bemærkes, at ligesom det er en Selvfolge, at den om-

meldte Sag, der i en væsentlig Grad vedrorer de danske

Undersaatters og navnligen den danske Handelsstands

Interesser, ikke kunde endeligen afgjores uden Rigs-

dagens Medvirkning^ saaledes fandtes der saå meget

mindre Anledning til, efterat Sagen engang var bleven

forhandlet paa Althinget, at lade samme paany fore-

lægge bemeldte Thing, efterat et nyt Udkast var ud-

arbeidet, som dette Udkast, saaledes som ogsaa af

Althinget i Adressen er anerkjendt, i det Væsentlige

var affattet i Overeensstemmelse med Althingets Ind-

stillinger, og Sagens endelige Afgjorelse, der laa Is-

lænderne saa meget paa Hjerte, derved vilde være

bleven skudt ud, i alt Fald i længere Tid.
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Efterat saavel de Betænkninger, som Vort tro Al- 1859.

thing har afgivet over de Samme i Aaret 1857 af Re- 27. Mai.

geringen forelagte Sager, som og dets ovrige An-

dragender, paa det Noieste ere blevne provede, ville

Vi herved allern. give Althinget en samlet Oversigt

over de Beslutninger, som i saa Henseende ere blevne

tagne.

L Angaaende de fra Althinget indkomne aller-

underd. Betænkninger: . .

Folgende Anordninger; angaaende hvilke Vi have

modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning, ere

udkomne, nemlig:

1) Forordn, af 27. Mai d. A., angaaende en mo-

dificeret Udvidelse til Island af Lov af 6. April 1855,

hvorved Rentefoden i visse Tilfælde fri gj ores og Straffen

for Aager forandres m. v.

. 2) Plakat af s. D., angaaende Forandring i de

for Island gja?ldende Regler om Bekjendtgjorelser i

offentlige Tidender i visse Tilfælde.

3) Plakat af s. D., hvorved Lov af 13. Septbr.

1855 om Adgang for danske Skibsf orere. til at forhyre

fremmede Sofolk udvides til Island.

Disse Lovbud ere, paa enkelte mindre Redaktions-

forandringer nær, i det Hele affattede overeensstem-

mende med Althingets Indstillinger.

Forsaavidt der endvidere af Althinget var andraget

paa, at Loven af 8. Marts 1856, hvorved det paalægges

Hbiesteret at angive Grundene for dens Domme, maatte

blive udvidet til Island, da er dette ikke anseet nod-

vendigt eller endog passende, eftersom denne Lov

allerede ifolge sit Indhold er forlængst traadt i Virk-

somhed ogsaa for Islands Vedkommende. Derimod er

bemeldte Lov foranstaltet oversat paa Islandsk, for

derefter at publiceres paa sædvanlig Maade.

Angaaende Sporgsmaalet om Udvidelsen af Loven
a *' 2. April 1855, om Indkaldelse af de gamle Rigs-

orter, vil nærmere Resolution kunne ventes meddeelt,
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1859. naar den Brevvexling, som desangaaende finder Sted

27. Mai. mellem Justitsministeriet og Finantsministeriet, er til-

*
*~"^**w

"~ endebragt.

I Anledning af Althingets afgivne allerund. Be-

tænkning, angaaende Oprettelsen af en regelmæssig

Dampskibsforbindelse mellem Kjobenhavn og Island,

bemærkes, at en saadan Forbindelse er oprettet alle-

rede fra 1. April f. A., efterat Rigsdagen har bevilget

de dertil fornodne Pengemidler. Forsaavidt der derhos

i bemeldte Betænkning var udtalt Onske om, deels at

Postgangen i Island forelobigen maatte blive saavidt

muligt sat i Forbindelse med den nævnte Dampskibs-

fart, deels at Udkast til et Reglement angaaende Post-

/
' væsenets bedre Indretning i Island maatte blive ud-

arbeidet og Althinget forelagt, vil der gjennem Vor

Commissarius blive meddeelt Thinget Underretning om,

hvad der i begge de anforte Henseender er foretaget.

Vi have med allerh. Velbehag modtaget Althingets

allerund. Betænkning angaaende den Samme forelagte

Sag om Fremmedes Adgang til at oprette Fisketilvirk-

ningsetablissementer paa Island, in. v. ; og ligesom der,

i forekommende Tilfælde, vil blive taget Hensyn til de

deri udtalte Anskuelser, saaledes vil Regjeringen, for-

saavidt der af Thinget er andraget paa, at et strengere

Tilsyn maa blive fort med de Fremmedes Fiskeri under

Islands Kyster, lade sig det være magtpaaliggende, at

træffe de i saa Henseende hensigtsmæssigste Foran-

staltninger, hvortil ogsaa de fornodne Skridt allerede

ere foretagne.

I den af Althinget afgivne allerund. Betænkning

over Sporgsmaalet om det islandske Indtægts- og Ud-

giftsbudgets Forelæggelse for Althinget, samt om Is-

lands Deeltagelse i Udskrivningen til den kgl. Flaade,

har Althinget, hvad det forste Punkt angaaer, fraraadet,

at det islandske Budget forelægges Thinget til Be-

tænkning, men derimod andraget paa, at der al lem.

maatte tillægges Althinget besluttende Myndighed med
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Hensyn til det nævnte Budget, samt at et Udkast eller 1859.

Forslag angaaende den nærmere Ordning af denne Sag 27. Mai.

maatte blive forelagt det nu forestaaende Althing.
~~

Hvor kjært det nu end vilde have været Os at

kunne imodekomme Althingets Onske i bemeldte Hen-

seende, har denne Sag, der kræver en mangesidig t

Overveielse og staaer i noie Forbindelse med Sporgs-

maalet om Althingets udvidede Virksomhed i det Hele,

ikke kunnet fremmes saaledes, at der denne Gang har

kunnet forelægges Althinget et hertil sigtende Lovfor-

slag. Imidlertid er det en Selvfolge, at Regjeringen

fremdeles vil have sin særdeles Opmærksomhed hen-
*

vendt paa denne Sag og ikke undlade at tage samme

under fornyet Overveielse, saasnart Forholdene paa

nogen Maade tillade det.

Det andet i nysnævnte Betænkning omhandlede

Punkt, nemlig Islands Deeltagelse i Udskrivning til

Flaaden, er indtil videre stillet i Bero, da Althinget

har fraraadet, at en saadan Udskrivning for Tiden paa-

lægges Island.

Da der i Althingets Betænkning over den Samme

forelagte Sag om en ny Matrikul for Island er et væ-

sentligt Punkt, nemlig angaaende den Maalestok, hvor-

efter Jordhundrederne ville være at beregne, som Vi

ikke have kunnet allern. bifalde, er der ikke fundet

Anledning til at lade det Althinget i Aaret 1857 fore-

lagte Udkast til en ny Jordebog træde i Kraft saaledes

som det af Althinget er vedtaget, hvorimod der er

udarbeidet et Udkast ti) en Jordebog, hvorved en anden

Maalestok er lagt til Grund ved Jordhundrederries Be-

regning, og vil dette Udkast nu blive Thinget forelagt

til Betænkning tilligemed et Udkast til en Forordning

angaaende Indforeisen af den nævnte Jordebog i Island,

Af Grunde, som ville blive Althinget meddelte

gjennem Vor Commissarius, har det af Thinget ud-

arbeidede Udkast til en Veianordning for Island ikke

kunnet tages til Folge, og da Vi paa den anden Side
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1859. have fundet Betænkelighed ved at lade det af Re-
27. Mai. gjeringen Thinget tidligere forelagte Udkast til en saa-

dan Forordning uforandret emanere som Lov, vil Sagen

paany blive forelagt Althinget til Overveielse i dets

forestaaende Samling.

De af Althinget i en allerund. Betænkning fore-

slaaede Bestemmelser, sigtende til Udryddelse af den

paa Island grasserende Sygdom blandt Faarene. ere

ikke fundne egnede til at tages til Folge. Derimod

har Regjeringen ad administrativ Vei sogt at træffe de

hensigtsmæssigste Foranstaltninger til Bekæmpelse af

denne for Landet odelæggende Sygdom, hvortil ogsaa

Rigsdagen med Beredvillighed har ydet sin kraftige

Bistand. ,

Efter at de af Althinget i sin Tid begjærte Op-

lysninger og Forslag, angaaende Tilveiebringelsen af

de til Oprettelse af en Borneskole i Reykjavik og

sammes fremtidige Virksomhed fornodne Pengemidler,

nu ere modtagne, vil denne Sag nu paany blive fore-

lagt Althinget tilligemed de nævnte Oplysninger og et

i den Anledning udarbeidet Lovforslag.

II. Med Hensyn til de af "Vort tro Althing ind-

givne allerund. Petitioner ville Vi allern. have Folgende

tilkjendegivet Thinget:

1) Efter Althingets derom indgivne allerund. An-

dragende have Vi allern. bevilget, at den islandske

Text af de Love, som herefter udkomme for Island,

paa samme Maade som den danske Text, forsynes med

Kongens og vedkommende Ministers Underskrift.

2) Vi have vel ikke for Tiden seet Os istand til,

efter Althingets derom gjorte Andragende, at lade

Samme forelægge et Lovudkast om Ordningen af Is-

lands forfatningsmæssige Stilling i Monarchiet. Imid-

lertid ville Vi lade Os det være magtpaaliggende,

saasnart Forholdene tillade det, at see denne Sag

ordn?t paa den hensigtsmæssigste Maade, ligesom der

t
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ved Sagens Overveielse vil blive taget alt muligt Hen- 1859.

syn til de af Althinget udtalte Onsker. ' 27. Mai.

3) Althinget har i en allerund. Petition andraget
v~--*^^

Paa j at Seydisfjord i Nordermule Syssel maa blive

bestemt til Hovedhandelstad i Osteramtet istedetfor

Eskefjord. Vi have imidlertid ikke fundet Anledning

til allerede nu at foretage en saadan Forandring i den

for saa kort Tid siden udkomne Lov af 15. April 1854,

°g det saa meget mindre, som det, hvis samme blev

iværksat, vilde blive nodvendigt, at der blev ansat en

særegen Politiembedsmand paa Seydisfjord, men det

roaa ansees utilraadeligt, under de nuværende Forhold,

a^ paafore vedkommende Amtsrepartitionsfond, hvoraf

Udgiften til den nævnte Embedsmands Lonning i Med-
hold af Plak. af 24. Novbr. 1856 vilde være at ud-

rede, en saadan Byrde, lovrigt ville de Grunde, der

have gjort sig gjældende ved Sagens Afgjorelse, blive

Thiuget meddelte gjennem Vor Commissarius.

4) I Anledning af Althingets Andragende om Ud-

arbeidelsen af en ny Btelligdagsanordning for Island,

vil Udkast til en Plakat angaaende Forandring i For-

ordningen af 28. Marts 1855 om Son- og Helligdagenes

vedborlige Helligholdelse paa Island nu blive Thinget

forelagt til Betænkning.

5) Althinget har i en allerund. Petition andraget

paa, at Antallet af Stipendierne ved Pastoralseminariet

i Reykjavik maatte blive foroget, og Husleiehjælpen

for Alumnerne ved bemeldte Dannelsesanstalt forhoiet.

Da Pastoralseminariet har sine Ressourcer udelukkende

af Statskassen, og disse bevilges gjennem de aarlige

Finantslove, horer denne Gjenstands Afgjorelse saa-

ledes under Rigsdagen. lovrigt er en Forhoielse af

Husleiehjælpen for bemeldte Seminarister, efter derom

skeet Indstilling fra Ephoratet i Island, bleven bevilget

ved indeværende Aars Finantslov, hvorhos der angaaende

Forogelse af Stipendieportionernes Antal er af ved-

Xfll. B. 37
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1859. kommende Ministerium indledet Bfevvexiing med nys-

27. Mai. nævnte islandske Autoritet.
~"

jpra Althinget er indkommet et gjentaget An-

dragende om, at den saakaldte islandske Collekt maa

blive gjenoprettet overeensstemmende med en ny Op-

gjorelse, baseret paa de kgl. Resolutioner af 29. Marts

og 18. Oktbr. 1786 m. v. Da denne Sag imidlertid,

som allerede anfort i Vor allern. Bekjendtgjorelse af

27. Mai 5.857, har fundet sin endelige Afgjorelse ved

allerh. Resolution af 25. Juli 1844, er der ikke fundet

nogen Anledning til at gaae ind paa det nu forelig-

gende Andragende. Den heri indeholdte Besværing

over den tidligere Afgjorelse kan derhos saa meget

mindre ansees for befoiet, som sidstnævnte allerh. Re-

solution er afgivet efter at udforlige og omfattende

Forhandlinger mellem de vedkommende Regjerings-

collegier samt en noiagtig Undersogelse og Opgjorelse

af det hele Forhold havde fundet Sted, og Sagen en-

delig var bleven droftet i en Commission, bestaaende

af Delegerede fra de forskjellige Collegier, ligesom der

ved Sagens Afgjorelse blev taget det for Fondet gun-

stigste Resultat til Folge.

7) Althingets allerunderd. Andragende om, at der

maatte blive ansatte 2 Prokuratorer ved Landsoverret-

ten i Island, er af Os allern. bevilget, og er i Henhold

hertil af Vort Justitsministerium under 30. Juli f. A.

meddeelt 2 lovkyndige Mænd Constitution til indtil

videre at fungere som Sagforere ved bemeldte Overret

paa Vilkaar: at der tillægges dem samme Eneret til

Sagforelsen ved Overretten, som der ellers efter Lov-

givningen tilkommer Prokuratorerne i Kongeriget; at

de erholde et aarligt Vederlag af 250 Rd. hver; at

denne Sum forelobig i 3 Aar udredes af den islandske

Justitskasse, og at Althingets Betænkning derefter

indhentes om, hvorfra deres Gager skulle udredes, hvis

det skulde vise sig, at Justitskassen ikke fremdeles

maatte kunne afholde denne Sum.
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8) Der er ikke fundet nogen Anledning til atgaae 1859.
md paa Althingets gjentagne allerund. Andragende om, 27. Mai.

at § 15 i Forordn, af 26. Januar 1821 raaa blive for-

andret, og at en Læreanstalt for vordende juridiske

Embedsmænd i Island maa blive oprettet i Reykjavik,

°& vil Thinget iovrigt kunne vente gjennem Vor Com-
missarius at blive gjort nærmere bekjendt med de

Grunde, som have gjort sig gjældende ved denne Sags

Afgjorelse. . 'f

9) Forsaavidt der i Althingets allerund. Petition

0Jn en fuldstændigere Ordning af Lægevæsenet i Island

er andraget paa Oprettelsen af en lægevidenskabelig

Undervisningsanstalt i Reykjavik, da er der af Grunde,
som nærmere ville blive Thinget meddelte gjennem Vor

Commissarius, ikke funden Anledning til at gaae ind

paa denne Deel af bemeldte Andragende, ligesom Ud-
gifterne til de i Petitionen omhandlede 7 nye Læge-
poster ikke ville kunne ventes udredede af Statskassen.

^et er derhos under nærværende Forhold anseet util-

ladeligt, at paabyrde Amtsrepartitionsfondene den i

Forslag bragte Udgift til , Understøttelse for medicinske

Studenter ved Universitetet, hvilken Understøttelse ei

heller kan ansees tilstrækkelig til Oieinedets Opnaaelse.

Hvad de under Nr. 3, 4 og 5 i den nævnte Pe-
tition gjorte Indstillinger angaaer, da er der af Vort

Justitsministerium desangaaende indledet Brevvexling

^ed vedkommende Embedsmænd i Island. Iovrigt vil

Regjeringen fremdeles have sin Opmærksomhed hen-
vendt paa en bedre Indretning af Læge- og Jorde-

naodervæsenet i Island, efter den af samme i Henhold
til Althingets tidligere Indstillinger lagte Plan, hvis

Hovedtræk ville blive Althinget meddelte af Vor Com-
missarius.

10) Af Grunde, som nærmere ville blive Althinget

meddelte af Vor Commissarius, har det fra Thinget
indkomne allerund. Andragende om, at Umyndiges og
offentlige Stiftelsers Midler af 25 Rd. til 100 Rd. maae

37*
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1859. modtages til Forrentning i den islandske Jordebogs-

27. Mai. kasse, ikke kunnet tages til Folge.
""^

11) Althinget har, under Forudsætning af, at der

vil blive tillagt Samme en storre Myndighed end den,

det hidtil har havt med Hensyn til Beslutninger an-

gaaende det islandske Budget, andraget paa, at intet

Salg af offentlige Eiendomme i Island herefter maa

foregaae forend Althingets Betænkning derom er ind-

hentet. Da nu den Forudsætning, hvorfra Althinget

saaledes er gaaet ud, endnu ikke har kunnet indtræde,
i

vil dets Indstilling i denne Sag ikke for Tiden kunne

tages til Folge, hvorimod den vil komme under Over-

veielse, naar Sporgsmaalet om, hvorvidt og paa hvilken

Maade der maatte kunne indrommes Althinget Med-

virkning ved Behandlingen af de Island vedkommende

finantsielle Sager, maatte blive endeligen afgjort. lov-

rigt har Regjeringen i længere Tid fulgt det Princip,

ikke at bevirke Afhændelse af de offentlige Eiendomme

i Island, uagtet derom ere indkomne mangfoldige og

af de islandske Autoriteter anbefalede Begjæringer; og

naar der i et Par enkelte Tilfælde herfra er bleven

gjort en Undtagelse, da har dette været begrundet i

ganske særegne Omstændigheder, som tildeels ville være

Althinget bekj endte.

Den til Udarbeidelse af en Tyendelov for Island

nedsatte Commission har nu tilendebragt sine Arbeider,

men da disse forst ere indkomne til vedkommende Mi-

nisterium i forrige Maaned, har der ikke været Tid til

at underkaste samme en saa noiagtig Overveielse, at

Forslag desangaaende nu kunne forelægges Althinget.

Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. med-

delte Resolution have Vi udfærdiget denne Vor Kund-

gjorelse, og forblive Vort tro Althing i kongel. Naade

bevaagen. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den

27. Mai 1859.

\
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1859.

og Amtmændene i Island, ang. Foranstaltninger ^^Sl
mod Faareskabs-Sygdommen. Khavn den 28. Mai

1859. IbI. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 806—870. —
islandsk: Tioindi um stjdrnarmålefni Islands I, 277.

Da det, hvis den i Island for Tiden grasserende

Faaresygdom skal kunne ventes udryddet, maa ansees

indvendigt, ligesom det ogsaa i andre Henseender an-

tages hensigtsmæssigt, at der maatte i Landet folges

een og den samme Fremgangsmaade i Henseende til

Sygdommens Behandling, men dette efter de bestaaende

Forhold i Island neppe vil kunne ventes, saalænge der

i Landet savnes den fornodne Controhnyndighed, har

man, i Overeensstemmelse med et af det veterinaire

Sundhedsraad derom gjort Forslag, allerund. andraget

paa, at Ledelsen af hele denne Sag lægges i en med
tilstrækkelig Myndighed udrustet Regjeringscommissions

Haand, hvorefter det allern. har behaget H. M. Kongen
at udnævne Veterinairphysikus, Professor Tscherning

°g Archivar Jon Sigurosson til som overordentlige Re-

gjeringscommissairer at reise til Island, for, efterat have

underkastet Sundhedstilstanden blandt Faarene en om-
fattende Undersogelse, navnlig forsaavidt augaaer den

mellem disse Husdyr i de seneste Aar herskende Hud-
sygdom og Faarenes hygiejniske Forhold i Almindelig-

hed, i Forening at iværksætte saadanne Foranstaltninger,

som de maatte iiude nodvendige for at forebygge Syg-

dommens videre Udbredelse, eller tjenlige for Faarenes

Cur og Sundhedspleje, og ere forenelige med de lokale

Forhold i Landet.

Ved herom at meddele (Tit.) Underretning, lader

jeg medfolge Afskrift af det til bemeldte Commissairer

allerh. udfærdigede Commissorium, til Efterlevelse for

Dem selv og videve Bekjendtgjorelse i det Dem an-

betroede Amt 1
. — Justitsministeriet den 28. Mai 1859.

O 1 Skrivelsen til Stiftamtmanden tilføies Ordre til Udbe-
talinger af Jordebogskassen i fornedent Fald til Commis-
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til de kgl Com-

missarier i Faareskabs-Sagen, ang. deres Funktion

og sammes Udforelse. Khavn den 28. Mai 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 365.

Ved at tilstille Dem et, efter Justitsministeriets

derom allerund. nedlagte Forestilling, til Dhrr. ud-

færdiget allerh. Commissorium til at foretage en Reise

til Island, for i Forening at træffe Foranstaltninger til

at udrydde den paa bemeldte Land for Tiden herskende

Sygdom blandt Faarene, eller til i alt Fald at fore-

bygge dens videre Udbredelse m. v. a har jeg ikke villet

undlade den Bemærkning, at Ministeriet vel har anseet

det for rettest, i selve Commissoriet at tillægge Dem
en ubegrændset Myndighed til at træffe alle de For-

anstaltninger, som De maatte finde nodvendige eller

hensigtsmæssige til Opnaaelsen af det med Deres Reise

forbundne Oiemed, men at det lovrigt er en Selvfolge,

at den herom forekommende Passus i Commissoriet

ikke er at forstaae aldeles bogstaveligt, da Deres Myn-

dighed naturligviis maa være begrændset ved den be-

staaende Lovgivning. Ligesom De derfor, ifOlge de

almindelige Regler om Eiendomsret, ikke kan forbyde

Beboerne at nedslagte deres Faar, hvor de maatte fore-

trække denne Fremgangsmaade istedetfor at anvende

Skabcuren, saaledes er det ogsaa klart, at det ligger

udenfor Deres Myndighed at anvende Tvang imod de

private Eiere, som maatte vægre dem ved at folge den

af Dem anviste Curmethode : den Myndighed, som der-

imod kan tilkomme Dem ligeoverfor de Private, maa

indskrænkes til, at De, foruden at give dem de for-

nodne Raad og Veiledning, samt yde dem Understot-

telse til Curens Udforelse, kunne give dem Tilhold om

at træffe saadanne Foranstaltninger til Beskyttelse
for det Offentliges og Tredie mands Ret tig

-

sairerne og Dyrlægerne, ligesom Betingelserne for disses

Antagelse meddeles. — Copieb. sst. Nr. 368.

1
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heder, som De maatte ansee for nodvendige og hen- 1859.

sigtsmæssige, og navnligen at paalægge dem at sorge 28. Mai.

for, at deres syge Faar holdes saaledes afsondrede,

at de ikke ved at komme i Beroring med andre

sunde Faar kunne tilfoie disses Eiere Skade, og, naar

slige Tilhold maatte blive overtraadte, da at lade den

eller de Paagjældende drage til Ansvar herfor ved Po-

litiretterne deeJs til Straf, deels til Erstatning. —
Med Hensyn til Deres Stilling ligeoverfor Embeds-

mændene eller de af det Offentlige ansatte Bestillings-

mænd, da folger det ligefrem af, at de i det herom-

handlede Anliggende ere underlagte Deres Myndighed,

at der ikke vil være Noget til Hinder for, at De, om
fornodent gjores, suspendere de Embeds- og Bestillings-

mænd, der enten ikke ville understotte Dem, eller

endog, hvad man dog ikke kan forudsætte, ligefrem

skulde modarbeide de Foranstaltninger, som De inden-

for Grændserne af Deres Myndighed maatte træffe,

€'ler endog maatte vise Ulydighed imod de af Dem
udstedte Befalinger; dog vil Deres Bemyndigelse i denne

Henseende ikke strække sig videre, end til i denne

Sag at unddrage vedkommende Embeds- eller Bestil-

lingsmand hans Embede, men, naar Tilfældet skulde

forekomme, maa De derom strax underrette Ministeriet,

for at det kan blive taget under Overveielse, hvad der

videre skal gjores mod slige gjenstridige Embedsmænd.
Foruden Suspension ville De ogsaa kunne anvende

Mulkter ligeoverfor Embeds- og Bestillingsmændene;
men ligesom dette Middel til at fremtvinge de af Dem
som nodvendige ansete Foranstaltninger ikkun bor be-

nyttes undtagelsesviis , saaledes vil det ikke kunne

bruges uden imod de mere underordnede Embeds- og

Bestillingsmænd, og i saa Fald maae De angaaende

Mulktens Inddrivelse henvende Dem til vedkommende
Amtmand, og, forsaavidt han herfor skulde vægre sig,

gjore Indberetning til Ministeriet.

Slutteligen tilfoies, deels at der med det nu af-
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gaaende Postdampskib ville afreise tvende af det vete-

rinaire Sundhedsraad antagne Dyrlæger, Hansteen og

Kranse, som man har paalagt at stille sig til Deres

Disposition i Faareskabssagen, og alene at adlyde de

Ordrer, som De maatte ville give dem i denne Sag,

deels at Stiftamtmand over Island, Grev Trampe, un-

der D. D. har modtaget Ordre herfra om paa Deres

nærmere Reqvisition at lade Dem udbetale af den is-

landske Jordebogskasse de Belob, som De indenfor

Grændserne af de af Dem for Deres Reise stillede

Betingelser maatte onske udbetalte i Island. — Justits-

ministeriet den 28. Mai 1859.

28. Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Uddeling af et Skrift om Fiske-

rierne. Khavn den 28. Mai 1859. — Original i

Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copiebog (1858 og) 1859,

Nr. 857.
f'

'; i^^m^^røjffl^ i^^

Ved at tilstille Hr. Stiftamtmanden 700 Exem-

plarer af en af Archivar Jon Sigurosson efter Fiskeri-

inspecteur fieins Skrifter udarbeidet og paa Justits-

ministeriets Bekostning udgivet Pjece om Fiskerierne

(litil fiskibok), skulde man tjenstl. have Dem anmodet

om, heraf at ville uddele 200 Exemplarer gratis paa

en saadan Maade, som De maatte finde mest hensigts-

mæssig, navnlig til driftige Fiskere inden Sonderamtet,

samt at foranstalte Resten, 500 Exemplarer, bortsolgt

for en Pris, der passende skjonnes at kunne ansættes

til 24 Sk. pr. Exemplar.

For de solgte Exemplarers Vedkommende forventer

Ministeriet i sin Tid at modtage behorigt Regnskab. —
Justitsministeriet den 28. Mai 1859 *.

') under 8. D. giver Ministeriet Samtykke til, at Forfatteren

erholder 100 Exemplarer til Disposition, samt at det is-

landske literaive Selskab overlades 800 Exemplarer til

Uddeling blandt Selskabets Medlemmer; ligeledes til Ud-
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1859.

over Island, ang. Tillægs-Honorar for Jordtaxa-^3o?MaT

tions-Gommissionen i Island. Khavn den 30. Mai

1859. —- Original i Stiftamts- Archivet i Island. Isl. Co-

Piebog (1858 og ) 1859, Nr. 376.

At der ved allerh. Resolution af 27. dennes er

tilstaaet ethvert af Medlemmerne af den i Reykjavik

til Omreguleringen af Jordtaxationen paa Island i sin

Tid nedsatte Commission et Tillægshonorar af 100 Rd.,

det skulde man herved tjenstl. meddele Hr. Stiftamtm.

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

for Vedkommende, med Tilfoiende, at Cancelliraad

Finsen under D D. har erholdt fornoden Ordre til

Belobenes Udbetaling for hans eget og Assessor Pé-

turssons Vedkommende af Islands Jordebogskasse af

den ved Finantsloven til extraordinaire Udgifter for

Island bevilgede Sum, imod eventuel Refusion paa

samme Maade, som de ovrige af Jordtaxationen flydende

Omkostninger. — Justitsministeriet den 30. Mai 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- 9- Juni.

steriet, ang. Bestemmelse af Territorialgrændsen

til Soes. Khavn den 9. Juni 1859.— Isil Copieb.

(1858 og) 1859, Nr. 397.

Ved at underrette dette Ministerium om, at de

Gesandter i Paris og London ere blevne instruerede

til at sætte den keiserlig franske og den kongel. stor-

britanniske Regjering i Kundskab om Briggen Ornens

Expedition til Island, og navnlig at meddele bemeldte

Regjeringer, indenfor hvilke Grændser Briggens Chef

betaling af 207 Rd. 26 Sk. af Finanshovedkassen til

Tryknings-Omkostninger. Copieb. sst. Nr. 356. — Til

Amtmanden i Vest-Amtet samt Nord- og Ost-Amtet sendes

150 Exemplarer til hver til Uddeling. Copieb. sst. Nr.

358—359.
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1859. var bleven givet Tilhold om, til Beskyttelse for de is-

9. Juni. landske Fiskerier, at hævde Hans Majestæts Territorial-

Hoihed, har Udenrigsministeriet i behgl. Skrivelse af

31. f. M. tillige fremsendt en Gjenpart af en Note,

som den engelske Udenrigsminister Lord Malmesbury

har tilstillet den danske Gesandt i London, Admiral

van Dockum, i Svar paa hans Meddelelse om den om-

handlede Expedition.

Da det af denne Note fremgaaer, at den kongel.

storbritanniske Regjering ikke anerkjender den af Ju-

stitsministeriet i Skrivelse af 18. April sidsti. antagne

Grændse for Hans Majestæts Soterritorial-Hoihed om-

kring Island, der i Overeensstemmelse med de alminde-

lige Begreber om Territorial-Hoihed, og i Henhold til

den mellem Rentekammeret og Departementet for de

udenlandske Sager i sin Tid derom forte Correspon-

dence, formentes at burde fastsættes paa den i allerh.

Reskr. af 22. Febr. 1812, jfr. Canc. Skriv. 16. Decbr.

1845, foreskrevne Maade, nemlig til en sædvanlig So-

mils Afstand fra den yderste O eller Holm fra Landet,

som ikke overskylles af Soen, og da det muligen kunde

give Anledning til Conflikter, at Chefen for det oven-

nævnte Krigsskib og Autoriteterne i Island ere in-

struerede i Overeensstemmelse med denne Regel, hvor-

efter det danske Soterritorium omkring Island vil ud-

strække sig noget over V* Mil mere ud i Havet, end

naar den af den engelske Regjering antagne Grændse

(3 engelske Mil) lægges til Grund, skulde jeg tjenstl.

udbede mig Udenrigsministeriets Yttringer, om Samme

maatte være sindet ligeoverfor den engelske Regjering

at fastholde den forommeldte tidligere antagne Grændse

af en almindelig Somil fra den yderste O eller Holm

fra Landet, som ikke overskylles af Soen, eller om

velbemeldte Ministerium maatte onske de lokale Autori-

teter i Island instruerede i den omhandlede Henseende

i Overeensstemmelse med den fra den engelske Uden-
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rigsminister modtagne Note. — Justitsministeriet den 1859.

9. Juni 1859.
9. Juni

Adresse til Islænderne fra de kgl. Commis- 20. Juni.

sarier i Faareskabs-Sagen, ang. Planen for deres

Virksomhed. Reykjavik den 20. Juni 1859. —
Original-Aftryk i prentsmibju Islands 1859. 2 Blade i 4 t0

.

Hirbir II, 121-123. p]6UUr XI, 118.

Åvarp til Islendinga. Hans Håtign koming-

urinn hefir raeS allrahæstu erindisbréfi 27. Mai
J).

å.

allramildilegast falib okkur a hendur ab rannsaka heil-

brigbisåstæbur saubfjårins hér å landi, og styra [>eim

.
råostofunum, sem naubsyn kynni krefja, til ab sigrast

å og ryma burt fjårsyki J>eirri, er å næstlibnum årum

hefir hoggvib mjog mikib skare) i saubfénabinn hér å

landi, og meb J)vi gjort afarmikib tjon einum hinum

helzta atvinnuvegi landsins. Til }>ess okkur mæt^i verba

aubib ab reka erindi vort, hefir konungur fengib oss i

hendur fullt vald til ab gjora allar \>ær råbstafanir, sem

naubsynlegar eru, til l)ess ab tilgånginum verbi fram-

gengt. J>ab er alkunnugt, ab J>egar syki J>essi hofst hér

å landi i jietta sinn, var endurminningin um forna

klåbann, og råb Jmu, sem tekin voru til ab utryma

bonum, svo minnistæb flestum, ab niburskurbur saub-

fjårins var mi einnig talinn hib eina rétta råbib til ab

utryma sykinni. En menn hafa eigi gætt hins, ab J)essi

abferb verbur eigi talin annab en 6r{)ritsråb, er leibir

alla biiendur i hinn mesta håska, og eybir allri vel-

megun sjålfra J)eirra og annara; slik mebferb er hryggileg

endurminning hinna fyrri tima, J)egar menn J)ekktu ekki

og hofbu ekki fundib Jmu mebol, sem hafa reynzt obrigbul,

og eru vib hofb i obrum londiim, J)ar sem sama sykin

hefir komib J^råfaldlega fram, ån [>ess hun valdi neinu

stortjoni. Hér å landi eru og mi J)egar ymsir menn,
sem vib hafa haft aliib og rétta og skynsama lækninga-

abferb, komnir ab raun um, ab af J>essari lækninga-
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1859. abferb verbur hinn sami æskilegi arångur hér å landi,

20. Juni. og reynt er ab hun hefir 1 obrum Iondum,
~~~>^m*~'

|>egar vib mi |mnnig sniium okkur ab ybur, gobir

landsmenn, i nafhi vors milda koniings, og samkvæmt

skipun hans og umbobi J>vi, er hann hefir oss i hendur

fengib, Jm getum ver eigi ætlab ybur, ab J)ér munib

banda å inoti |)eirri hjålparhond, sem ybur er rétt i

bezta tilgångi, til ab afstyra yfirvofanda tjoni, og til ab

efla hinn helzta atvinnuveg ybvarn.

Miklu framar treystum vér fm, ab landsbiiar muni

leggjast å eitt, ab stybja ab J)vi meb eindrægni og atorku,

ab hinum mildilega tilgångi koniings vors verbi fram-

gengt sjålfum }>eim til g6bs, og svo ab afstyrt verbi

6haramgju ^eirri, sem vofir yfir landinu, meb ollum Jjeim

hryggilegu afleibingum, sem engin stjorn og engin mann-

legur matt ur, ef tii viJl, aunars megnar ab afstyra.

Vib skorum l^vi fastlega å ybur, ab {)ér a l lir sem

einn mabur abstobib oss i framkvæmd hins mikilsvarb-

anda erindis, sem okkur er a hendur falib; vib skorum

å ybur, ab pbr leggist allir a eitt mal, bæbi hver ein-

stakur mabur, og svo hver s6kn, hver sveit, hreppur

eba sysla, til |)ess otraubir og hiklaust ab gånga ab

verki [)essu, ab sniia ybur til okkar, ef J)6rf gjorist,

annabhvort beinlinis eba fyrir milligaungu embættis-

manna eba forstobumanna lækninganna; ab gefa okkur

allar J?ær skyrslur, sem verba mættu målefninu til

stubnings, og vinna ab j)vi meb ollu moti, sem i ybar

valdi stendur, ab hinum g6ba tilgånginum verbi fram-

Vib skulum ab okkar halfu eigi ab eins låta hverjum

einum i te velvild på,, sem vér yfirhofub erum lands-

monnum um skyldugir, heldur og einnig alla |)å abstob,

meb kauplausri læknishjålp og lyfjum okeypis, sera vér

hofum råb å, og somuleibis alla J)å leibbeiningu mål-

efninu til stubnings, sem vér megnum.

Jjab leibir beint af kollun vorri, ab vib hljotum ab

vernda og geyma fjårstojfn J)ann, sem eptir er, gegn
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6j)6rfum niourskurfci, og meo ollu moti stybja ab lækningu 1859.

fjårins og réttri meofero [)ess framvegis. 2^JunP
Å hinn boginn må enginn vænta t>ess, ab vib

munum hlifast vib ab beita fullri alvoru, eptir j)vi valdi

sem okkur er fengio, ef svo skyldi oliklega fara, sem

vib |)6 vonum ab eigi verbi, ab nokkur syndi Jyvenio,

kæruleysi eba skeytingarleysi i {)essu mikilsvarbanda

målefni.

Allir munu sj alfsagt vera å einu måli meb oss um
l>ab, ab undir [>vi sé komin velfarnan landsbua, ab syki

t>essari verbi utrymt sem fyrst, og å sem haganlegastan

hått; vib getum eigi heldur imyndab oss annao, en ab

I)ér æskib |)ess allir, ab sykinni verbi lit r^mt meb

lækningu fjårins fremur en meb eyoingu {)ess ; ])hr munub

og sannlega vera okkur samdoma i pvi, ab J>essu geti

\)vi ab eins orbib framgengt, ef ver allir meb eindrægni

leggjumst å eitt, og synum 6trauba atorku og Jwlgæbi.

Ef })er, hver fyrir sig, og allir i sameiningu, farib J)annig

ab, getum vib meb vissu sagt ybur J)ab fyrir, ab syki

J)essari mun meb gubs hjalp åbur langt um Hbur verba

meb ollu ut rymt, og ab su atorka ybar mun bera

heillarika åvoxtu å hinni okomnu tfo.

Reykjavik 20. Juni 1859.

(undertegnet)

H. C. Tscherning. Jon Sigurbsson.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 27. juni.

og Amtmændene i Island, ang. Territorialretten

til S6es. Khavn den 27. Juni 1859. - Afskrift

efter Originalen i Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copiebog

(1858 og) 1859, Nr. 411-413. - Islandsk: Tftindi um
stj6rnarmålefni Islands I, 278—279.

Efterat den keiserlige franske og den kgl. stor-

britanniske Regjering var bleven sat i Kundskab om
Briggen Ornens Expedition til Island, og det navnlig
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1859. var bleven meddeelt bemeldte Regjeringer, indenfor

. Juni. hvilke Grændser Briggens Chef var bleven givet Tilhold

om, til Beskyttelse for de islandske Fiskerier, at hævde

Hans Majestæts Territorial-Hoihed, har Udenrigsmini-

steriet underrettet dette Ministerium om, at den engelske

Udenrigsminister i en Note til den kgl. danske Gesandt

i London, dat. 18. i f. M., har yttret, at den storbritt. Re-

gjering ikke kunde anerkjende nogen Stats Berettigelse

til, hvor det ikke er hjemlet ved Traktater, at ud-

strække sin Jurisdiction til Soes længere end 3 engelske

Mil fra Landets Kyster, medens denne Afstand, som

Hr. Stiftamtmanden af Ministeriets Skrivelse af 9. f. M.

bekjendt, var fastsat til een sædvanlig Somil fra den

yderste O eller Holm fra Landet.

Efterat man derpaa havde begjært sig Udenrigs-

ministeriets Yttringer meddelte om, hvorvidt Samme,

uden Hensyn til Indholdet af ovennævnte Note, maatte

være sindet ligeoverfor den kgl. storbrittaniske Re-

gjering, at fastholde den fra dansk Side antagne Grændse

for Hans Majestæts Territorialhoihed omkring Island,

har Udenrigsministeriet i Skrivelse af 21. dennes til-

bagemeldt, at Samme ikke finder Anledning til, i alt

Fald ikke uden efter foregaaen de Forhandling med

England, ligefrem at opgive den af den kgl. Regjering

fastsatte Grændse for Hans Majestæts Territorialhoi-

hedsret, hvorhos Ministeriet dog, for saa meget som

muligt at undgaa Conflikter med den kgl. storbrittaniske

Regjering, har henstillet, at der maatte blive givet de

islandske Autoriteter Paalæg om, ved Haandhævelsen

af den omhandlede Hoihedsret, at gaa frem med sær-

egen Conduite ligeoverfor storbrittanniske Fiskerskibe.

Foranstaaende skulde man ikke undlade tjenstl.

at meddele Hr. Stiftamtmanden (Amtm.) til behagelig

Efterretning og fornoden Iagttagelse. — Justitsmini-

steriet den 27. Juni 1859.
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Justitsministeriets Bekjendtgj oreise angaaende 1859.

Indrykkelse af Bekjendtgj orelser i Bladet „Pjéd- J^J^l
olfur". Khavn den 27. Juni 1859. — Publiceret i

Scinder-Amtet: 1859 i Reykjavik By$ 1860 i Gullbringa og

Kjosar, Arnes, Vestmanna, Rångårvalla og Skaptafells Sys-

seler 5 Vester-Amt: 1860 i Myra og Hnappadals, Snæfellsnes,

Dala, Bardastrands, Isafjords og Stranda Sysseler; Nord- og

Oster-Amt: 1860 i Hunavatns, Skagaljords, Ofjords, Thingtf,

Nordermula og Sbndermula Sysseler. Original-Aftryk paa Is-

landsk og Dansk hos Schultz, 2 Bl. i 4*°, FBrste Side Titel-

blad, den islandske Titel Overst, der nedenfor den danske og

Resten af Titelbladet dansk. Den anden Side optager den

islandske og den tredie den danske Text, begge med Mini-

sterens (Simonys) Underskrift og parapheret af Contoirchefen

i det islandske Departement (With). Den fjerde Side blank.

Islandsk: Tibindi um stj6rnarmålefni Islands I, 277—

278. pjåbåtf. XI, 125.

Dansk: Original-Aftryk med den islandske Text (see

ovenfor). Departem. Tid. 1859, S. 466 Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger ni. v. Danmark vedkommende,

1859, S. 123.

Auglysing um ab birta i blaoinu »j)j6bolfi» aug-

lysingar l>ær, sem um ræbir i opnu bréfi 27. Mai
J).

å.

Eptir valdi \>\i, er domsmålastjornarherranum er

veitt i opnu bréfi 27. Mai |j. å., um breytmg å reglum

J>eim, er gilda å Islandi, viovikjandi auglysingum i

blobunum i vissum tilfellum, er J)ab hér meb fyrirskipab,

ao auglysingar J)ær, sem um er rætt i åburgreindu opnu

bréfi, skal, |)ångao til obruvisi verour åkveoio, birta i

blaoinu »J)j6o6lfi», er lit kemur i Reykjavik.

Eptir [)essu eiga allir hlutabeigendur sér ab hegba.

— I domsmålastjorninni, 27. dag Junimanabar 1859.

Bekjendtgj oreise angaaende at de i Plakat af

27. Mai d. A. omhandlede Bekjendtgjorelser blive at

indrykke i Bladet »j>j6oolfur».

I Kraft af den Justitsministeren ved Plakat af 27.

Mai d. A., angaaende Forandring i de for Island gjæl-



592 Justitsmin. Kundg. ang. Bekjend tgj frelser.

dende Regler om Bekjendtgjorelser i offentlige Tidender

i visse Tilfælde, givne Bemyndigelse, anordnes herved,

at de i bemeldte Plakat omhandlede Bekjendtgjorelser

blive indtil videre at indrykke i det i Reykjavik ud-

kommende Blao »J)j6o6lfur».

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Justitsministeriet den 27. Juni 1859.

28. Juni. Stiftamts - Girculaire ang. Foranstaltninger i

Faareskabssagen. Beykjavik 28. Juni 1859. —
Original-Aftryk i »prentsmioju Islands 1859», 2 Blade i 4to

.

Hiroir 2. arg. S 129—132 (18. Juli 1859).

Umburoarbréf. Erindsrekar komings i klåba-

malinu, préfessor Tscherning og skjalavorbur Jon Sig-

urosson, hafa ]mnn 22.
J).

m. skrifab mér å {>essa leib

:

»Samkvæmt J)eim fregnum, sem vér hér hofum

fengib, er horundskvilli sa, sem geisar mebal saubfjårins

å Islandi, enn svo almennur i Suburaratinu, J)6tt hann

sé a bata vegi, ab menn {uirfa ekki einungis ab hafa

vib hin hentugu mebol, er hingabtil hafa verib notub til
i

})ess ab utryma }>essum kvilla, heldur hvetur J)ab oss

einnig til ab koma i verk frekari råbstofunum til fram-

kvæmdar J)essum tilgångi.

Sem undirstaba fyrir håttalagi voru i J)essu mål-

efni er l>ab ålit, sem er byggt a stobugri reynslu, ab

hentug lækning, asamt samsvarandi almennum gobum

abbunabi sé, ef ab saubfénaburinn a ab verba abnokkru

gagni fyrir Island, abalmebolin til ab utryma klåbanum og

koma i veginn fyrir hann framvegis. Til J)ess ab fjar-

lægja sérhvert undanfæri fra J)vi ab lækna hib sjiika

saubfé og J)ab, sem menn gruna ab sjiikt sé, hofum vér

akvebib, ab lækningunum skuli framfylgt a opinberan

kostnab, |)6 a J>ann hatt, ab fjareigendur skuli skyldir

ab veita sjalfir alla |)å hjalp, sem folkshald J)eirra leyfir

og sem [>eir a annan hatt geta veitt heimafyrir. Lækn-

ingar hljota ab fara fram ekki einungis allstabar J^ar,

t
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sem vart helir orbib vib kvillann, heldur verbur peim 1859.

einnig ab beita sem varnarmebali i tryggjandi fjarska 28. Juni.

kringum hinar sjiiku skepnur, eptir pvi sem så dyra-

læknir fyrirskipar, sem par hefir umråb. Allsta&ar par,

sem lækningar em vib h afbar, hljota pær ab fram fara

nåkvæmlega eptir pvi sem dyralæknir fyrir segir, svo

pær verbi ab peim notum, er samsvara kostnabinum og

fyrirhofninni vib pær. Se dyralæknir ekki nålægur par

sem lækningar fara fram, verbur hib opinbera ætfb a

annan hått ab hafa eptirlit meb ab rétt sé ab peim

farib. Menn hljota i tækan tima ab sja fyrir pvi, ab

næg mebol sé fyrir hendi i hinum syktu sveitum, og

skulu eigendur hins sykta fjår sjal fir sækja pau å

hentugan stab i sveitinni. f>ab segir sig sjålft, ab sii

hjalp, sem hib opinbera veitir til ab utryma sykinni meb

pvi ab taka uppa sig kostnabinn, væri til onytis eba ab

minnsta kosti yrbi ekki ab peim notum, sem til er

ætlazt, ef nokkur så, er å sjiikt eba grunab fé, getur

komizt hjå ab lækna, og ver hljåtum pvi ab vera sam-

doma pvi, er herra stiptamtmaburinn let i Ijosi a fundi

vorum um petta mål, ab pvingun eba hegning sé vib

logb ef å [>arf ab halda, og vonum ver p6, ab ekki muni

purfa ab koma til pess. Sérhver amtsbui hlytur ab

skyldast til og strengilega åminnast um ab skyra yfir-

valdinu fra pvi, ef hann verbur nokkurs horundskvilla

var å fé sinu.

Åsamt meb lækningunum eiga menn framvegis ab

abgreina og abskilja hib sjiika fé, og j)ab sem menn

gruna um syki, fra hinu heilbrigba, og kostgæfilega ab

sjå um, ab pvi sé framfylgt svo ab fulltryggt sé. I

pessu tilliti å pab ab vera regla, ab i peim hérubum,

sem sykin er, sé haldib pvi fé utaf fyrir sig i einu

lagi, sem sykin er mest i, eptir pvi sem unnt er, og

somuleibis pvi fé, sem virbist vera heilbrigt. Efeinhver

synir viljaleysi til ab framkvæma lækningar, ebur veitir

m6tspyrnu tilhlybilegri framkvæmd peirra, på hlytur enn

XVII. B. 38
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1859. strångar ab abgreina féb. Ein einkum å ab abgreina og ab-

28. Juni. skilja féb å j)eim stobum, J)ar sem heilbrigbi er å takmorkum.

Ab reka te å afrétti i sumar ættu menn helzt ab komast

hjå, J)ar sera J>ær ekki geta ålitizt verulega naubsynlegar,

meb {)vi féb er orbib svo fått; å J)enna hått munu

menn komast miklu nær til ab utryina sykinni bråblega,

J)vi l>ab verbur aubveldara ab hafa eptirlit meb heil-

brigbisastandi skepnanna, og lækningar geta J)å frara-

farib svo opt sem j)orf virbist; en ab engum kosti må
reka veikt eba grunab saubfé å afrétti, og })egar te

kemur af afrétti, skal nåkværalega rannsaka heilbrigbis-

åstand })ess, og sjåist J)å minnsti vottur til hcirunds-

kvilla, skal allt féb taka til lækninga mebferbar og

halda J)vi utaf fyrir sig, unz })ab getur ålitizt læknab.

Sem grunab um sykina skal ålita J)ab fé, sera å heima

})ar, sem sykin hefir synt sig å ^essu åri, ellegar [>ab,

sem eptir greindra manna åliti hefir getab ått sam-

gaungur vib sykt eba grunab fé.

J>ab er og einkar åribandi ab hreinsa hin raeingubu

tjårhiis, og skal J>vi franivegis raeb J)au fara svo sera

hlutabeigandi dyralæknir ålitur bezt vib eiga. |>ab må
gjora råb fyrir, ab um sinn sé mibur naubsynlegt ab

stækka fjårhusin, [)ar sem féb er orbib svo fått, en })etta

verbur Jdo ab gjora Jmr, sem ekki er nægilegt husrum

fyrir }>ab fé, er å vetur verbur sett, en J>ar hjå skal

nåkværalega gæta J)ess, ab hiisin hafi nægan loptsug

og dagsbirtu, meb J>vi breyting J)essi å hiisunum kostar

litib, en er, næst nogum forba af gobu heyi, eitt hinna

kroptugustu mebala til gobrar heilbrigbi skepnanna. Å

]penna hått verbur komib i veg fyrir, ab fjårhusin verbi

of heit og er jmb, eptir ebli saubfjårins, eins åribandi,

eins og ab [)au sé \>ur.

Til ab hafa eptirlit raeb ab reglum f)eim, sem hér

er å drepib, verbi fylgt, hlj6tum vér ab ålita t)ab mjog

naubsynlegt, ab syslu- og hreppanefndir })ær, sem J>egar

hafa kosnar verib, haldi åfram starfi sinu, og væntum

vér [>ess stabfastlega, ab |)ær framvegis i målefni J>essu
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muni syna ^olgooa aliio og åhuga, {yvi fremur, sem ekki 1859.

mun verba gengio fram hjå pe'im, sem obrum fremur 28. Juni.

gjora sig launa og viburkenningar verba; en ver hljotum

ekkj sibur ab geta reidt oss a kroptuga aostoo og aliio

syslumanna og hreppstjora, [>vi hiin er eflaust ]?ab atribi,

er mesta verkan hefir å hegban hreppanefnda og hrepps-

bua. Ver hljotum einnig ab alita })ab naubsynlegt, ab

få syslumanni abstobarmann, sem um sinn gæti haft

eptirlit meb framkvæmduuum, }>egar syslumabur, sokum

annara åribandi embættis-anna, er ekki J)ola bib, er

ekki viblåtinn.

£ab mun [)6knanlega mega sjå af Jm, sem ab

framan er tilfært, ab ver meb fiisri hjalp og nytsamri

tilsogn vonum ab geta vakib ahuga landsbua å Jrvi, ab

halda lifinu i svo morgu fe, sem naubsynlegt er til

hinna verulegustu nauoj^urfta [)eirra og til ab afstyra

hallæri, meb ollum \?es$ hryggilegu afleibingum, og ver

l>ykjumst J)ess full -oruggir, ab allir embættismenn

landsins og J>j6nar hins opinbera muni låta ser annt

um ab abstoba oss i Jjessari stefnu, til ab nå tilgångi

vorum. En i svo alvarlegu tøobmålefni, sem j)essu, getur

valdstjornin ekki leyft serhverjum ab fara eptir sinu

hofbi. Ver hofum J)vi tekib fram jjær råbstafanir, sem

e-ru oldiingis naubsynlegar, og hljotum alvarlega ab minna

å pab, ab ekkert brot moti hinum gefnu reglum må
låta oåtalib eba ohegnt, hver sem i hlut å, til abvor-

unar fyrir abra.

Eins og ver nu hér meb felum herra stiptamt-

inanninum ab framkvæma framannefndar råbstafanir i

amti })vi, sem ybur er tniab fyrir, og erum ))ess oruggir,

ab })ér munib gæta })ess meb somu ahib, sem J)ér hafib

synt ab undanfornu i J)essu mikilvæga målefni, svo

bibjum ver ybur, svo opt sem Jpér getib, ab gefa oss

t>ær skyrslur, sem geti veitt oss leibbeining i framkvæmd

l^ess erindis, er oss allramildilegast hefir verib falib, og

gefa oss vitneskju um årångur tébra råbstafana, um
38*
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hindranir t>ær, er J)eim kunna ao mæta og mebolin til

ab afstyra J)eim». —
po eg sé sannfærour um, ab allir innbuar i })essu

am ti nåkvæmlega muni fylgja \>eim reglum, sem hér

eru fyrirskipabar, hlyt eg sérilagi ab hafa Jm herra

s^slumenn, hreppstjora, syslu- og hreppanefndarmenn

åminnta um, ab hafa strangt eptirlit meb, ab ekkert

verbi vanrækt, og ab allar pær skipanir, sem . gefnar

verba i J^vi skyni ab utryma klaoanuni, verbi nåkvæm-

lega haldnar, og eins og eg strånglega man kalla einn

og sérhvern til åbyrgbar fyrir forsomun eba yfirtrobslu

hinna gefnu reglna, J^annig hlyt eg ab bibja ybur, herrar,

strax ab sk^ra mer fra, J>egar forsomun eba yfirtrobsla,

sem J)ér ekki getib sjalfir raoio bot å, å sér stab.

Islands stiptamthusi, 28. Juni 1859.

J. D. Trampe.

30. juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Oprettelse af en Sparekasse i

Reykjavik. Khavn den 30. Juni 1859. —
Afskrift efter Originalen i Stiftamts-Archivet i Island. Isl.

Copieb. 1859, Nr. 423. — Islandsk: Tioindi um stj6rnar-

målefni Islands I, 279-280.

Af den allern. Bekjendtgj oreise til Althinget af

27. f. M. vil det være Hr. Stiftamtm. bekjendt, at et

af det i Aaret 1857 forsamlede Althing indgivet aller-

underd. Andragende om, at det maatte blive tilladt i

den islandske Jordebogskasse at modtage til Forrent-

ning Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler af 25

Rd. til 100 Rd., ikke kunde tages til Folge. Dette

Andragende var hovedsageligen motiveret ved Trangen

til at have og Vanskeligheden ved at finde et sikkert

Forrentnings- og Opbevaringssted for mindre Penge-

summer.

Da nu de paapegede Vanskeligheder formenes at

kunne formindskes ved Oprettelsen af en eller flere
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Sparekasser i Island, og der allerede i 1850 var paa- 1859.

tænkt Oprettelsen af en saadan i Reykjavik, uden at^^TC^T
•JU. Juni«

samme, saavidt vides, endnu er traadt i Virksomhed,

medens Althingets ovenomhandlede Andragende afgiver

et nyt Beviis for Trangen dertil, ligesom et sligt In-

stitut formenes i flere Henseender at kunne blive til

stor Nytte ikke alene for Reykjavik og Omegn, men

ogsaa, hvis dens Virkekreds erholdt et storre Omfang,

for hele Island, har man troet, at det var 6n skeligt,

at der kunde virkes hen til Oprettelsen af et sligt

Institut.

Idet man derfor forventer, at De vil have Deres

særdeles Opmærksomhed henvendt paa denne Sags

Fremme, anmodes De tillige om, hertil at indberette,

hvorvidt der maatte være foretngne nogle yderligere

Skridt til Oprettelsen af en Sparekasse i Reykjavik.

Sluttelig skulde man udbede sig Deres Erklæring

om, hvorvidt De maatte ansee det for hensigtsmæssigt,

at der gives Tilladelse til at &jore Umyndiges Midler

frugtbringende ved for .dem at indkjobe kgl. Obliga-

tioner, hvoraf der nu haves flere lydende paa 25 Rd.

og 50 Rd. Justitsministeriet den 30. Juni 1859 1
.

Stiftamts- Circulaire til Sysselmændene og Med- 2. juli.

lemmerne af Syssel- og* Reppe-Comitéerne i Sonder-

Amtet, angaaende Udforeisen af Gurbade for

Faarene. Reykjavik den 2. Juli 1859. —
Original- Aftryk »i prentsmibju Islands 1859«, 1 Blad i 4 to

.

Hiroir, 2. arg., S. 132 -134.

Umburoarbréf. I gær hafa erindsrekar konungs

i ijårklåbamålinu, professor Tscherning og skjalaviirour

Jon Sigurbsson, skrif'ab mer J>annig:

') T Skrivelse s. D. til Amtmændene forlanges deres Be-

tænkning ang. det sidste Punkt i ovenstaaende Skrivelse.

Isl. Copieb. sst. Nr. 424-425.
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1859. »Samkvæmt J>vi, er oss kom saman um vib herra

2. Juli. stiptamtmanninn å fundi vorura, åhrærandi å hvern hått

bobunin å saubfé i Kjosar- og Gullbringusyslu skuli

framfara, verbum ver J)énustusamlega ab bibja ybar

håvelborinheit J)6knanlega ab tilkynna settum syslu-

manni Melsteb, ab framkvæma J>ær åkvarbanir sem hér

segir, i sambaudi vib J)ab, sem bréf vort af 28. f. m.

inniheldur.

1. Bobin hljota ab framfara, ab svo miklu leyti

mogulegt er, å sama dag i allri syslunni, og ef regn

skyldi verba J>vi til fyrirstobu, skulu Jmu framfara a

hverjum stab hinn fyrsta nokkurnveginn goba veburdag.

Til ab undirbua J)etta verbur syslunni skipt i })rjar bab-

sveitir, nefnilega:

1. babsveit, Kjosarsysla.

2. Seltjarnarnes- og Ålptaneshreppur og Reykjavik;

3. Vatnsleysustrandar-, Rosmhvalanes-, Hafna- og

Grindavikur-hreppar.

og litnefnast J)eir 1. Åsgeir Finnbogason, 2. Magnus

Brynjolfsson a Palshiisum, 3. ErJendur Jonsson å Bergs-

koti til ab stjorna bobunum i ofannefndum babsveitum,

hver eptir sinum tolulib: ef einhver J>essara er lbglega

hindrabur, verbur sjålfsagt ab litnefna annan åreiban-
..... i

legan mann, sem skynbragb ber å hvab gjora skal, i

stab hlutabeiganda. Sérhver babstjornenda hl^tur fyrir-

fram, hver i sinni babsveit, ab undirbua J)ab allstabar,

ab allt sé til reibu, sem til babsins {)arf, hinn akvebna dag.

2. Ab svo miklu leyti, sem |)vi må vib koma,

skal baba saubfé i hverjum hreppi i sameiningu |Dannig,

ab [>ær hjarbir, sem hafa klabavott, verbi teknar saman

;

eins skal fara meb J>ær hjarbir, sem eptir utlitinu eru

osjiikar. I {)essu tilliti må enga undanfærsJu J)ola af

J)eim, sem eiga klåbugt fé; J>ar å moti må hafa sann-

gjarnlegt tillit til J^eirra, sem eiga heilbrigt fé og eru

hræddir vib ab låta J)ab nå samgaungu vib fé l>ab, sem

meb åstæbum er grunab um sykina. fegar svo stendur

å, sem vonandi er ab ekki verbi viba, må eptir knug-
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umstæbunum baba hverja hjorb fyrir sig, eba måske 1859.

åsamt meb obrum oldiingis heilbrigbum hjorbum. 2. Juli.

3. Åbur en baba skal verbur ab sjå um, ab hinar

veiku skepnur sé tilhlybilega undirbiinar meb smyrslum,

sem borin sé å skorpurnar, samansobnum af jafnmiklu

af tjoru og grænsåpu, og ab blettir |)eir, sem borib hefir

.

verib å, verbi [rvegnir meb volgu vatni, svo ab skurf-

urnar losni vib horundib litlu åbur en skepnurnar eru

bababar, og verbur {)eim ab halda i babinu ab minnsta

kosti 5 minutur. Sé kind ekki lir ol lu reifi, verbur ab

klippa burt t>ab sem eptir er, åbur en smyrsl eba bab

er vibhaft. Babib skal vera (hib waltziska) einmitt svo

sterkt, sem lifsali Randrup eptir tilsogn vorri byr [)ab

til og lætur |mb uti.

4. J>ess skal grandvarlega gæta, ab hib bababafé

hinn fyrsta solarhring ekki nåi samgaungu vib obabab fé

ur någrenninu.

5. Til ab sjå um, ab bobunum verbi framgengt Jmnn

tiltekna dag hlytur bæbi syslumabur sjålfur og meblimir

syslu- og hreppanefnda ab hafa allt mogulegt eptirlit

meb undirbuningnum, og i })vi skyni skipta meb sér

bæjum til umsjonar.

|>ab verbur ab ålita vel fallib, ab i ollum s^slum

sé fylgt somu reglum sem næst må komast, og bibjum

vér }>vi herra stiptamtmanninn ab senda ollum syslu-

monnum eptirrit af |)essu bréfi voru, svo ab J>eim af

J>essum åkvorbunum, sem allstabar ma vib koma, verbi

fylgt, ab J)vi leyti engin onnur råbstofun verbur gjor

å stab nu in, annabhvort af oss eba hinum litsendu dyra-

læknum»>. —
Skal eg J)vi bibja ybur herrar, syslumenn, syslu-

og hreppanefndarmenn, alla sameiginlega og sérhvern

svo sem til hans nær, ab fara eptir reglum J)essum, er

snerta undirbuninginn til babanna og bobunina sjålfa,

og af ollum mætti hvetja og styrkja almenning til ab

hreyta eptir })eim sem grandgælilegast.

Islands stiptamthiisi J)ann 2. Juli 1859.

J. D. Trampe.
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

TTjuiL Nord- og Oster-Amtet, ang. Portofrihed for Penge-

sendelser til Hunavatns Syssel. Kkavn den 4. Juli

1859. - Isl. Copieb. (1858 gj 1859, Nr. 439. — Js-

land sk: Ti'oindi ura stj6rnarmålefni Islands I, 280.

At Ministeriet i Anledning af Hr. Amtmandens

behgl. Skrivelse af 12. Februar d. A. tillader, at de i

Anledning af den til Forebyggelse af Faareskabet in-

den Hunavatns Syssel effectuerede Nedslagtning af Faar

indsamlede Erstatningsbidrag maa fremsendes med

Posten, uden at derfor erlægges den sædvanlige Porto,

det skulde man herved tjenstl. meddele Hr. Amtm. til

behgl. Efterretning og Iagttagelse af det videre For-

nødne. — Justitsministeriet den 4. Juli 1859.

4. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. forlangt Erstat-

ning for nedslagtede ftvilder paa Klostergods.

Xhavn den 4. Juli 1859. — isl. Copiebog (isss og)

1859, Nr. 440. - Islandsk: Tioindi um stjårnarmålefni

Islands J, 280.

i behagelig Skrivelse af 6. 'Januar d. A. har Hr.

Amtmanden blandt Andet andraget paa, at den efter

en forholdsmæssig Ligning paa Inventarieqvilderne paa

det kgl. Jordegods inden Nord- og Oster-Amtet fal-

dende Andeel af Erstatningen for den i Anledning af

Faareskabet inden Hunavatns Syssel effectuerede Ned-

slagtning af Faarene, indtil V12 Deel af Qvildernes

Værdi, maa udredes af vedkommende Ombudskasser.

Foranlediget heraf skulde jeg til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at Ministeriet, som allerede i dets

Skrivelse af 3. Novbr. f. A. tilkjendegivet, ikke kan

indlade sig paa, at give nogen Erstatning for de i An-

ledning af Skabsygen i Hunavatns Syssel nedslagtede

Faar. — Justitsministeriet den 4. Juli 1859.
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Justitsministeriets Skrivelse til det kongel. 1859.

danske Landhusholdnings-Selskab, ang. Opsendelse^J^
af Plove til Borgarfjords Syssel. Khavn den

6. Juli 1859. Isl. Copieb. (1858 og^) 1859, Nr. 451.

Som af vedlagte Bilage nærmere behgl. vil erfares,

har en af Borgarfjords Syssels Beboere, til Overveielse

af, hvad der maatte være at foretage til at afværge

den ved Faaresygen foranledigede overhængende Nod,

udvalgt Forsamling andraget paa, ved Regjeringens

Foranstaltning at blive forsynede med en skotsk Jern-

Svingplov af mindre Middelstørrelse for hver af Sys-

selets 9 Repper, saaledes, at Omkostningerne ved Ind-

kjobet af bemeldte Avisredskaber afholdes af Under-

støttelsesfonden for Island, eller at den hertil fornodne

Sum forelobigen bevilges som rentefrit Forskud af be-

meldte Fond, eller endelig, hvis Regjeringen ikke

maatte være villig til at træffe nogen Foranstaltning i

den ommeldte Henseende, at Andragerne da, ved det

kgl. danske Landhusholdnings - Selskabs Medvirkning,

maa erholde de attraaede Redskaber.

Medens nu Ministeriet maa tiltræde den af Syd-

amtets oeconomiske Selskab, ifolge den blandt Bilagene

værende Skrivelse fra Stiftamtmanden over Island af

3. Febr. d. A. udtalte Anskuelse, at der ikke er til-

strækkelig Anledning til at bevilge det af Andragerne

stillede forste Alternativ, vil det andet Alternativ heller

ikke kunne tages til Folge, da Understottelsesfondens

Natur og Oiemed ikke tillader, at der af samme ud-

redes et saadant Forskud, som det omhandlede, og

man skulde derfor, næst at bemærke, at det vel maa

antages, at det Ansogte vilde kunne blive til væsentlig

Nytte for Borgarfjords Syssels Beboere, hvis Hoved-

Næringsvei, Faareavlen, og som Folge deraf den al-

mindelige Velstand, har lidt et særdeles foleligt Afbræk
ved den i de sidste Aar i Island grasserende Skab-

sygdom blandt Faarene, samt at en Forbedring af
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Jordbruget maa ansees for at være det nærmeste og

sikkreste Middel til igjen at ophjælpe Distriktet, lige-

som det ogsaa turde være af stor Vigtighed for det

islandske Landbrug i Almindelighed, at Plovens An-

vendelse blev mere almindelig der i Landet, — tjenstl.

udbede sig det kgl. Landhusholdnings-Selskabs behgl.

Yttringer, om Samme ikke maatte see sig istand til

at overlade Andragerne de ommeldte Plove mod fuld

Betaling, der vilde blive at udrede af vedkommende

Communer, dog saaledes, at der med dens Erlæggelse,

som af Stiftamtmanden foreslaaet, blev, forsaavidt det

gjordes fornodent, indroinmet en Henstand af indtil

3', Aar. x-^^:^T r
^ ^f

Med Svaret bedes Bilagene remitterede, — Ju-

stitsministeriet den 6. Juli 1859.

6. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Ophævelse af

Forbud mod Drift af Faar. Khavn den 6. Juli

1859. Isl. Copieb. C1858 og) 1859, Nr. 452. - Is-

landsk: Ti'oindi um stj6rnarmålefni Islands I, 281.

Efter at have modtaget Hr. Amtmandens behgl.

Erklæring af 3. Februar d. A. over det til Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet indkomne An-

dragende, hvori Stiftsovrigheden i Island har anket

over en hos Pastor Gisli Gislason paa Staoarbakka

foretagen Seqvestration i hans Gods til en Værdi af

200 Rd., til Dækning af de Omkostninger, der even-

tuelt maatte komme til at resultere af de Foranstalt-

ninger, der vilde blive tagne til Forebyggelse af Fare

ved de Faars Undvigelse til Nordlandet, som af be-

meldte Præst i Foraaret 1858 bleve drevne til Borgar-

fjord s Syssel i Sonder-Amtet, skulde man, da Mini-

steriet ikke kan andet end i det Hele misbillige den

mod bemeldte Præst brugte Fremgangsmaade, have Dem
paalagt, uopholdelig at foranstalte det ommeldte Se-
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qvester relaxeret, og den mod Præsten anlagte Sag 1859.

hævet, samt, naar dette er skeet, derom at meddele T^^TT"
Ministeriet Underretning. — Justitsministeriet den 6.

Juli 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for 6 - -Mi-

Kirke- og Underviisningsvæsenet, ang. Erstatning

for dviider paa de offentlige Godser i Island.

Khavn den 6. Juli 1859. — Isl. Copiebog ci858 og)

1859, Nr. 454.

Ved at fremsende tvende herhos tilbagefolgende,

fra Stiftsøvrigheden i Island indkomne Sporgsmaal om,

hvorledes der vil være at forholde med Hensyn til

Kirkeqvilderne, naar de, uden Brode fra Leilændinger-

nes Side, enten uddo eller blive nedslagtede i Anled-

ning af den i Island grasserende Skabsygdom m. m.,

har Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

under 18. Mai f. A. udbedt sig meddelte Oplysninger

om, hvorledes der forholdes med Qvilderne paa det

Staten tilhorende Jordegods, samt om, hvilke Foran-

staltninger der maatte være trufne af Amtmanden i

Nord- og Ost-Amtet med Hensyn til de paa Benefi-

ciargodset værende Faareqvilder.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

Amtmændene i Nord- og Ost-Amtet, samt i Vest-

Amtet, skulde Ministeriet, næst at vedlægge de fra

bemeldte Embedsmænd modtagne Erklæringer, tillade

sig at fremsætte folgende Bemærkninger:

Hvad angaaer det almindelige Erstatnings-Sporgs-

maal, der efter de fremkomne Oplysninger maa antages

kun at have praktisk Betydning for Sonder-Amtet, saa

finder Justitsministeriet ikke, for sit Vedkommende,

Anledning til for Tiden at gaa ind paa det af Amt-

manden i Vest-Amtet fremsatte Forslag om, at fore-

lægge Althinget samme til Betænkning, og det saa

meget mindre, som det sees, at Anskuelserne om dets
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1859. Losning ere meget forskjellige blandt de islandske Au-

6. Juli. toriteter, og det er at foruclsee, at det samme vilde

blive Tilfældet paa Althinget. Det maa derhos be-

mærkes, at medens Grundsætningen for en eventuel

Erstatning formentlig maatte være, at en saadan kun

kunde indrommes, naar Faareqvilderne vare tilligemed

Leilændingens egen Faarebesætning blevne odelagte ved

selve Sygdommen, uden nogen Brode fra hans Side,

og uagtet han havde anvendt al mulig Omhu paa Faarenes

Conservation, turde det dog ikke være usandsynligt,

at Althinget, der efter dets sidste Optræden var stemt

for en vidtgaaende Nedslagtning, kunde være tilboieligt

til at antage et modsat Princip, og navnligen til at ville

indromme Erstatning for de ofte i en fuldkommen sund

Tilstand nedslagtede Faar, og i alt Fald maa Mini-

steriet med Amtmanden i Vest -Amtet være enigt i,

at Tiden til at afgjore denne meget vanskelige og ind-

viklede Sag endnu ikke er kommen, da man ikke har,

eller vel kan have nogen Oversigt over Tabets eller

Erstatningens Storrelse, og jeg maa derfor være af den

Formening, at mau bor oppebie, om ikke Althinget i

dets forestaaende Samling maatte tage Initiativet i den

her omhandlede Sag, som allerede blev bragt paa Bane

i Althingets sidste Samling, og som har været Gj en-

stand for megen Omtale og offentlig Diskussion i Is-

land, hvor de mest forskjellige Anskuelser have gjort

sig gjaldende med Hensyn til dens Ordning.

I Overeensstemmelse hermed er Ministeriet sindet

at tilskrive Amtmanden over Vest- Amtet, Melsted, der

tillige er kongel. Commissarius ved Althinget, til hans

Efterretning ved Sagens eventuelle Behandling paa

Thinget; men forinden skulde man tjenstl. udbede sig

Underretning om, hvorledes Sagen vil blive afgjort for

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Vedkommende,

behageligen meddeelt.

Endvidere skulde man til behgl. Efterretning tjenstl.

meddele, » at Amtmanden over Islands Nord- og Ost-
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Amt deels har henstillet til Ministeriets Afgjorelse,

hvorvidt, Opsidderne af 11 til Thingore Klostergods

benhorende Jorder, hvor samtlige Faar i Anledning af

den udbrudte Skabsyge, ifolge de af Amtet tagne For-

holdsregler, som syge og mistænkte vare blevne ned-

slagtede, maae, efter et derom indgivet Andragende,

fritages for Ydelsen af den halve Qvildeleie af de paa

bemeldte Jorder anbragte 18 Qvilder, indtil Qvilderne

maatte blive retablerede — deels, som af den ovenfor

berorte, hermed folgende Skrivelse af 6. Januar d. A.

behgl. vil erfares, andraget paa, at den efter en for-

holdsmæssig Ligning paa Inventarieqvilderne paa det

kg]. Jordegods inden Nord- og Ost-Amtet faldende

Andeel af Erstatningen for den i Hunavatns Syssel

foretagne Nedslagtning i Anledning af Faareskabet,

indtil Vis af Qvildernes Værdi maa udredes af ved-

kommende Ombudskasser, men at Ministeriet under

Dags Dato har tilkjendegivet Amtmanden, at ligesom

det ikke, som allerede i dets Skrivelse af 3. Novbr.

f. A. udtalt, kan indlade sig paa at tage nogen Deel

i Erstatningen for de nedslagtede Faar, saaledes kan

heller ikke den omhandlede Lettelse i Ydelsen af

Qvildeleie bevilges. Forsaavidt denne Embedsmand

derimod i meerbemeldte Skrivelse har indstillet, at der

af Kirkernes Beholdninger eller Portioner, og eventua-

liter af Præstekaldets Indtægter, maa afholdes et for-

holdsmæssigt Erstatningsbidrag for de nedslagtede

Kirkeqvilder, skulde man henstille dette Punkt til Kirke-

og Underviisnings-Ministeriets Afgjorelse. — Justits-

ministeriet den 6. Juli 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini- 9- Juli.

stenet, ang. Formen for Patenter til Island og

Færoerne. Kliavn den 9. Juli 1859. - isi. Copieb.

(1858 og) 1859, Nr. 456.

Under 1. April d. A. udbad man sig, paa dertil

af Finantsministeriet given Anledning, Indenrigsmini-
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1859. steriets Yttringer, om et Monopol paa en industriel

9. Juli. eller kunstnerisk Opfindelse m. v., der efter forud er-
-B_

hvervet allerh. Resolution meddeltes Nogen »for det

danske Monarchi», og derefter ved særskilte Patenter

bekjendtgjores for Kongeriget, for Hertugdommet Sles-

vig og for Hertugdommerne Holsteen og Lauenborg,

derved eo ipso bliver gjældende for Island og Færoerne,

saaledes, at disse nordlige Bilande, uden udtrykkelig

at være nævnte i Patentet for Kongeriget, ansees som

ligefrem indbefattede herunder.

I Gjensvar herpaa har velbemeldte Ministerium

under 3. Mai sidsti. blandt Andet yttret, at det maatte

finde det utvivlsomt, at Island og Færoerne, efter disses

hele statsretlige Stilling, maae ansees indbefattede under

det for Kongerigets Vedkommende udfærdigede Patent,

hvorhos Ministeriet iovrigt henstillede, hvorvidt det

maatte findes onskeligt, at de nævnte Bilande for Frem-

tiden særligt nævnes i Patenter for Kongeriget.

I Anledning heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

meddele, at skjondt det omhandlede Sporgsmaal ikke

hidtil har haft nogen praktisk Betydning for Islands og

Færoernes Vedkommende, maa man dog, med Hensyn

til de forskjellige Forhold i Kongeriget og bemeldte

nordlige Bilande, ansee det for rettest, at Island og

Færoerne for Fremtiden udtrykkelig undtages, naar

slige Patenter udstedes, og saafremt de paagjældende

Ansogere maatte onske, at Patentet ogsaa skulde gjores

gjældende for bemeldte Oer, at der i saa Fald ikke

tages endelig Bestemmelse herom, forend Justitsmini-

steriet for disse Landes Vedkommende har haft Lei-

lighed til, om fornodent efter indhentede Betænkninger

fra Lokal-Autoriteterne, at yttre sig over Sagen. —
Justitsministeriet den 9. Juli 1859 *.

) under s. D. er en lignende Skrivelse fra Justitsministeriet

afgaaet til Finantsministeriet, i Anledning af de danske

Colonier i Vestindien. Isl. Brevb. sst. Nr. 457.
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Justitsministeriets Skrivelse til Nord- og 1859;

Oster-Amtet, angaaende ulovligt Saig af franske Mi.

Dæksbaade. Khavn den 9. Juli 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 467. — Islandsk: Tftindi

um stj6marmalefni Islands I, 281.

Foranlediget af en fra Sysselmanden i Sonder-

Mule Syssel modtaget Indberetning om, at noule franske

Fiskere fra Paimbol have paa Gaarden Næs i Nord-

fjorden i Sommeren 1858 bygget 4 Dæksbaade af Ma-
terialier, der ere indforte til Island uden Iagttagelse af

de i Lov 15. April 1854 indeholdte Forskrifter, og at

disse Dæksbaade, paa een nær, der skal være forliist,

nu ere til Forhandling, — har Hr. Amtm. deels be-

ordret Sysselmanden til at lægge Beslag paa de tre

ovennævnte Dæksbaade indtil videre, deels i behagelig

Skrivelse af 9. Februar sidsti. udbedt Dem meddeelt

Ministeriets nærmere Forholdsordre med Hensyn til

denne Sag.

I Anledning heraf skulde jeg til behgl. Efterret-

ning og videre foiende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Sagen bor forfolges mod Vedkommende ad Rettens

Vei i Overeensstemmelse med Lov 15. April 1854 §§
9 og 10, og Baadene imidlertid forblive under Beslag.

— Justitsministeriet den 9. Juli 1851).

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 9. juli.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Administrationen

af TMngore Kloster. Khavn den 9. Juli 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 466.

Ved i behagelig Skrivelse af 1. Februar sidsti. til

Ministeriet at indberette, at den constituerede Admini-

strator for ThingOre Klostergods, Jon Jonsson, ved

Dbden er afgaaet den 22. næstforhen, har Hr. Amtm.,
forinden De skrider til at udbyde bemeldte Administra-

tion vakant paa de i Ministeriets Skrivelse af 22. April

n
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1859. 1856 bestemte Vilkaar, udbedet Dem Ministeriets Re-

T*TT^" solution paa Deres Skrivelse af 23. Juni f. A., be-
). Juli. r

. .

træffende Ombudslonnen for bemeldte Administration,
i

idet De derhos har bemærket, at De for Eftertiden

ikke seer Dem istand til af egne Midler at udrede

nogensomhelst Andeel af Ombudslonnen.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke herved tjenstl.

at meddele til behagelig Efterretning og videre Foran-

staltning, at Administrationen af t)ftmeldte Klostergods.

vil være at udbyde paa den i Justitsministeriets oven-

nævnte Skrivelse af 22. April 1856 bestemte Maade,

ligesom der i det Hele i denne Sag vil være at for-

holde overeensstemmende med bemeldte Skrivelse. —
Justitsministeriet den 9. Juli 1859.

9. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Aintet, ang. omsogt Lettelse

i Afgifter. Khavn den 9. Juli 1859. - isi. Copieb.

11858 og) 1859, Nr. 471. — Islandsk: Ti'bindi um stj6rnar-

målefni Islands I, 282.

Ved at fremsende et fra den fungerende Admini-

strator for Thingore Klostergods modtaget Andragende

om, at Opsidderne af 11 til bemeldte Gods henhorende

Jorder maae fritages for Ydelsen af den halve Qvilde-

leie, indtil de efter Amtets Ordre i Anledning af Faare-

sygen nedslagtede 18 Qvilder maatte blive retablerede,

har Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af 27. Oktbr. f. A.,

næst at bemærke, at der formentlig i ethvert Fald

ikkun kan tilkomme de Paagjældende en Affældning af

JA Deel af Qvildeleiens BelOb, hvormed De, i Haab

om, at Saadant ikke blev misbilliget, har givet dem

Henstand, indtil De kunde indhente Ministeriets Reso-

lution, — henstillet denne Sag til Ministeriets Af-

gj oreise.

Foranlediget heraf skulde jeg til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. tilbagemelde,
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at i Henhold til de i Ministeriets Skrivelse af 3. No- 1859.

vember f. A. udtalte Grundsætninger, kan den ansogte ^fTT^y. Juli«
lettelse i Ydelser af Qvildeleie ikke bevilges. — Ju-

stitsministeriet den 9. Juli 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini- 9. Juli.

steriet, angaaende Maal- og Vægt -Redskaber tii

Isafjords Syssel. Khavn den 9. Juli 1859. —
Jsl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 458.

For leverede Maal- og Vægtredskaber til Isafjords

Sysselmands-Embede i Island tilkommer Justeerkam-

meret 15 Rd. 74 Sk., som man tjenstl. skulde anmode

Indenrigsministeriet om, behgl. at ville foranledige ud-

betalte Justeermesteren af Finantshovedkassen her i

Staden af den i Finantsloven under § 9. G. c opforte

Sum. — Justitsministeriet den 9. Juli 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- Juli.

steriet, ang. Underhandlinger med Spanien om
Tolden paa Fisk. Khavn den 9. Juli 1859. —
bl. Copieb. (.1858 og) 1859, Nr. 460.

Ved at fremsende det med Bilag hoslagt tilbage-

folgende Andragende fra Grosserer-Societetets Comité,

angaaende Gjenoptagelse af de i 1853 - 55 med Spanien

forte Underhandlinger om Lettelser i Tolden paa den

til bemeldte Lands Havne fra Island (og Færoerne)

indforte Fisk, har Udenrigsministeriet i behgl. Skrivelse

af 16. Mai sidsti. begjært det islandske Departements

Yttringer over Sagen. Udenrigsministeriet har derhos,

næst at meddele en Fremstilling af de med Spanien

tidligere om denne Gjenstand forte Underhandlinger,

blandt Andet fremhævet de Grunde, der formentligen

gjore det kun lidet sandsynligt, at det vilde kunne

lykkes ved nye Forhandlinger med Spanien at • opnaa

XVII. B. ' 39



610 Justitsmin. Skriv. ang. Udforsel af Fisk.

1859. det, hvorpaa Grosserer-Societetets Andragende i Sær-

9. Juli. deleshed gaaer ud, nemlig at alle danske Havne med
m^mm*~"

Hensyn til Exporten af islandsk Fisk blive betragtede

som Produktionssteder, hvorhos velbemeldte Ministerium

har yttret, at der ikke desto mindre kunde være An-

ledning til at gjore et nyt Forsog i denne Retning,

hvis Talen var om en for det danske Flag vigtig Ind-

rommelse, men da det ikke skjonnes, at dette vilde

vinde Noget ved Opnaaelsen af en slig Concession,

idet vor Handelsstand, ligesaavel som Norges og Skot-

lands, desuagtet vilde være henviist til fortrinsviis at

benytte spanske Skibe til Fiske-Importen til Spanien,

synes der ikke at være tilstrækkelig Anledning til, ude-

lukkende i de saakaldte islandske Kjobmænds Interesse

at gjentage Forhandlingerne om dette Punkt, hvorimod

Underhandlingerne eventualiter snarere maatte gaae ud

paa, at soge udvirket en Nedsættelse i Indførselstolden

paa Fisk, som direkte fores til spanske Havne fra Is-

land og Færoerne, imod at der indrommes Spanien

national Behandling paa de nævnte Oer.

Justitsministeriet maa nu vel være af den Formening,

at Noget vilde være vundet, ikke blot for de islandske

og færoiske KjObmænd, og derved indirekte for Island

og Færoerne, men ogsaa for de danske Skibsrhedere i

Almindelighed, naar de danske Havne, og navnlig Kjo-

benhavn, bleve stillede i Klasse med de egentlige Pro-

duktionssteder i Henseende til Udforsel af Fisk til

spanske Havne, idet det, saaledes som Grosserer-

Societetets Comité ogsaa har fremhævet, ofte vilde

kunne være i de nævnte Handlendes Interesse, at fore

Fisken i Forbindelse med andre Produkter hertil, og

atter at udfore dem herfra, naar dette kunde skee

under samme Vilkaar, som naar den udfores direkte

fra Produktions-Stedet. — Men da det dog maa er-

kjendes, at disse Fordele ere af underordnet Værd
imod den Fordeel, der vilde opnaaes saavel for de is-

landske og færoiske Indvaanere, som for de paa Island
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og Færoerne handlende danske Kjobmænd, naar det

maatte lykkes at tilveiebringe en Nedsættelse i Ind-

førselstolden paa Fisk, som direkte fores til spanske

Havne fra Island og Færoerne, kan Justitsministeriet

for sit Vedkommende ikke blot ikke have Noget imod,

men maa tvertimod anbefale, at der indledes nye Un-

derhandlinger med Spanien paa den foreslaaede Basis,

naar Udenrigsministeriet, efter sit nærmere Kjendskab

til Forholdene, troer, at der er Udsigt til, at disse

Underhandlinger kunne fore til et heldigt Resultat.

Om hvad der i Sagen maatte blive foretaget, tor

man i sin Tid imodesee en nærmere behgl. Meddelelse.

— Justitsministeriet den 9. Juli 1859.

Justitsministeriets Circulaire til Stiftamtmanden 9« Juli.

og Amtmændene i Island, ang. Oversendelse af

Medicinaltaxten. Khavn den 9. Juli 1859. —
hl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 463 - 4(55.

Hoslagt tilstilles Hr. (Tit.) tjenstl. 5 Exemplarer

af »tre die Tillæg til Medicinal-Taxten af 1856» til

behagelig Uddeling blandt Lægerne i Sonder- (Vest-,

Nord- og Ost-) Amtet, i Henhold til det forhenværende

danske Cancellies Skrivelse af 12. Juli 1845. — Ju-

stitsministeriet den 9. Juli 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 9. Juli.

over Island, ang. forrige Stiftamtmand Thodals

Gravsted. Kliavn den 9. Juli 1859. - M. Copieb.

C 1858 og) 1859, Nr. 473.

Da det Tidsrum af 50 Aar, for hvilket den i 1808

afdode Stiftamtmand Lauritz Thodals Gravsted paa

Helliggeistes Kirkegaard udenfor Kjobenhavns Norreport

i sin Tid er indkjbbt, er udlobet, uden at Vedkom-
mende, etter den i Henhold til allerh. Resolution af

10. Juli 1828 § 1 iværksatte Indkaldelse, have meldt

39 *
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1859. sig, og erklæret sig, om de ville fornye Gravstedet, og

lade det paa samme værende meget forfaldne Monu-

ment restaurere, har Kjøbenhavns Magistrat, som af

dens vedlagte Skrivelse behgl. vil erfares, henstillet til

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Afgjorelse, om

bemeldte Monument skal hjemfalde til Helliggeistes

Kirke, eller om der maatte findes Anledning til at gjore

en Undtagelse fra den almindelige Regel. Bemeldte

Ministerium har dernæst, efter at have indhentet lige-

ledes vedlagte Erklæring fra Kunstmuseets Direkteur,

der viser, at en Deel af det omhandlede Monument

maa antages at have kunstnerisk Værd, med Hensyn

til, at den ommeldte Afdode skal have gjort sig for-

tjent i sin Stilling som Stiftamtmand over Island, ud-

bede sig Justitsministeriets Yttringer, om man maatte

finde Foie til at foranledige Afholdelsen af de Udgifter,

som Monumentets Restauration og fremtidige Bevaring

vil medfore, eller til iovrigt at træffe nogen Foranstalt-

ning i den omhandlede Anledning.

Til Afbenyttelse ved Afgivelsen af denne Erklæring

skulde man tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om, behgl.

at ville tilveiebringe og meddele Ministeriet alle de

Oplysninger, som De maatte kunne fremskaffe angaaende

afdode Stiftamtmand Thodals Virksomhed i den Tid,

han var Stiftamtmand over Island.

Med Svaret bedes Bilagene remitterede. — Justits-

ministeriet den 9. Juli 1859.

13. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Behandling af en Sag hos Byen

Reykjaviks Repræsentanter. Khavn den 13. Juli

1859. — Isl. Copiebog (1858 og) 1859, Nr. 478. - Is-

landsk: Tioindi um stjérnarmalefni Islands I, 282—283.

Efter med Hr. Stiftamtmandens behgl. Skrivelse

af 2. April d. A. at have modtaget den af Ministeriet

i sin Tid forlangte Erklæring fra Byfogden i Reykjavik
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over det af 4 af Reykjavik Kjobstads Borgerrepræsen-

tanter hertil indgivne Besværing over, at deres forhen-^

værende Formand i Borgerrepræsentantskabet, Adjunkt

H. Kr. Fribriksson, uagtet deres og Byfogdens derom

fremsatte Begjæring, har nægtet, at en Sag angaaende

Salg til bemeldte Kjobstads Commune af Jorderne

Laugames og Klepps Udmarker, hvoraf Andragerne

vare Medeiere, blev sat under Forhandling i et Borger-

repræsentantskabsmode, skulde jeg til behgl. Efterret-

ning og Bekjendtgj oreise for Vedkommende tjenstl.

meddele, at Ministeriet med Hr. Stiftamtm. maa være

enigt i, at Formanden i det omhandlede Tilfælde efter

de forhaandenværende Omstændigheder har handlet rig-

tigt og med god Conduite. Idet man saaledes ganske

maa billige den af Formanden brugte Fremgangsmaade,

undlader man ikke lige tjenstl. at tilfoie, at Ministeriet

ikke skjonner rettere, end at Byfogden, istedetfor, som

skeet er, at indhente Erklæring fra de i Sagen inter-

esserede Borgerrepræsentanter, burde have begjært

Stiftamtets Resolution for, hvorledes der skulde for-

holdes i dette enkelte Tilfælde, der formentlig burde

have været afgjort paa den i Reglem. 27. Novbr. 1846
ét

§ 24 omhandlede Maade, nemlig i en til dette Oiemed

sammenkaldt Borgersamling. — Justitsministeriet den

13. Juli 1859.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsovrigheden over Island, ang. Sagsogelse

for Drift af Faareflok fra Nordlandet, for at und-

gaa Nedslagtning. Khavn den 13. Juli 1859. —
Lsl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 479.

Foranlediget af den af Hr. Stiftamtm. og Deres

Hoiærv. under 31. Juli f. A. hertil indgivne Besværing

over, at der, efter Foranstaltning af Amtmanden over

Islands Nord- og Ost-Amt, er bleven anlagt Sag mod

Præsten Gisli Gislason, forhen af Staoarbakki inden

Hunavatns Syssel, nu til Gilsbakki inden Myra Syssel,
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1859. fordi han har drevet sine Faar til Sydamtet, for at

TT^T^ undgaa Total-Nedslagtning af samme, samt over en hos
lo. Juli*

forbemeldte Præst, ligeledes efter bemeldte Amts For-

anstaltning, foretaget Seqvestration i hans Bo til en

Værdi af 200 Rd., til Dækning af de Omkostninger,

der eventualiter maatte komme til at resultere af de

Foranstaltninger, som maatte blive tagne til Forebyg-

gelse af Faarenes Undvigelse til Nordlandet, har Mi-

nisteriet, til hvem man desangaaende havde henvendt

sig, efter at have indhentet Amtmand Havsteins Er-

klæring over Sagen, ved Skrivelse af 6. dennes under-

rettet dette Ministerium om, at Samme har tilkiende-

givet bemeldte Embedsmand sin Misbilligelse med den

mod fornævnte Præst brugte Fremgangsmaade, samt

paalagt ham uopholdelig at foranstalte Sagen hævet og

Seqvestret relaxeret.

Ved heroin at meddele Dem Underretning, skulde

jeg, med Hensyn til det med Deres Skrivelse af 5. April

sidsti. hertil indkomne Andragende, hvori Overrets-

prokurator Jon Gubmundsson paa Præsten Gislasons

Vegne har anholdt om, at Ministeriet vil forskaffe ham

fuld Erstatning og Revanche i forommeldte Sag, tjenstl.

tilfoie til behgl. Efterretning og Bekjen dtgj oreise for

vedkommende Præst, at saafremt han vil gjore For-

dring paa Erstatning for lidt Skade og Kreditspilde,

maa han derom anlægge Sag, og vil han af Ministeriet

blive anbefalet til at erholde fri Proces, naar han derom

indgiver Ansogning. Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 13. Juli 1859.

is. juli. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende en Politibetjent og Arrest-

forvarer i Reykjavik. Khavn den 13. Juli 1859. —
Efter Originalen i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. — Isl. Co-

piebog Cl858 og) 1859, Nr. 482.

Hr. Stiftamtm. har i behgl. Skrivelse af 14. Febr.

d. A. indberettet, at De, efter derom indkommen An-
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stigning, og efterat saavel Justitiarius i Landsoverretten,

som Byfogden i Reykjavik og Rektoren ved den lærde

Skole, havde yttret sig over Sagen, har tilladt, at

Politibetjent, Overretsbud og Arrestforvarer, samt Gym-
nastiklærer ved den lærde Skole, Steenberg, fra 30. i

f. M. at regne fratræder Politibetjent-Bestillingen, imod

at han vedbliver de ovrige Betjeninger.

Da imidlertid samtlige disse Bestillinger, som Hr.

Stiftamtm. bekjendt, ere forenede til een Post,

overeensstemmende med den af Stiftsøvrigheden i Is-

land derom gjorte Indstilling, og som saadan i sin Tid

opslaaet vacant og efter dette Ministeriums Opfordring

besat af Krigsministeriet, er det allerede heraf en Folge,

at disse Bestillinger ikke, uden efter Erhvervelse af

Ministeriets Samtykke, kunne adskilles, ligesom det

ogsaa er forudsat, blandt Andet i Canc. Skriv, af 21.

Mai 1808 og 20. April 1839, at Arrestforvarertjenesten

og Budtjenesten ved Overretten stedse skulle være for-

enede med den ene Politibetjentpost i Reykjavik, og

jeg skulde derfor til behgl. Efterretning og fornoden

Foranstaltning tjenstl. meddele Dem, at Ministeriet ikke

kan billige den Steenberg meddelte Entledigelse fra den

sidstnævnte Betjening. Onsker han derimod at fra-

træde Posten i det Hele, efter forudgaaet Opsigelse

med 1h Aars Varsel, da vil der ikke være Noget imod,

at en saadan Afsked bevilges ham, hvorhos det er en

Sélvfolge, at han i saa Fald ikke kan vente nogen

Pension af Statskassen. — Justitsministeriet den 13.

Juli 1859.

Kirke- og Dnderviisningsministeriets Skrivelse 13. juli

til Stiftsøvrigheden i Island, ang*. Gjenindsættelse

af Kirkeqvilder paa Beneficiargodset Kliavn den

13. Juli 1859. Original i Stiftamts-Archivet i Reykja-

vik. Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 480. — Islandsk:
Tftindi um stj6rnarmålefni Islands I, 283—284.
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1859. Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. have i behagel.

13. Juli. Skrivelser af 28. Januar og 5. Marts f. A. udbedt Dem
Ministeriets Resolution for, hvorledes der skal forholdes

med Hensyn til Restitutionen af Kirkeqvilderne paa

Beneliciargodset i Island, naar de uden Brode fra Lei-

lændingernes Side enten uddoe eller blive nedslagtede

i Anledning af den i Island grasserende Skabsygdom

blandt Faarene, idet De navnligen have henstillet, om

der ikke maatte loves dem, som beviisligen have gjort

alt Sit til at bevare deres Kreaturer og dermed tillige

de dem betroede Qvilder, men desuagtet mistet dem,

Hjælp fra det Offentlige til atter at restituere Qvil-

derne.

Da der i denne Henseende formentlig maatte være

at forholde paa samme Maade, som med Hensyn til

Qvilderne paa det Staten tilhorende Jordegods i Island,

anmodede man Justitsministeriet om at meddele Op-

lysning om, hvilke Foranstaltninger der i de ommeldte

Tilfælde maatte være trufne af Amtmændene i Islands

Nord- og Osteramt samt Vesteramtet med Hensyn

saavel til de paa det Staten tilhorende Jordegods, som

til de paa Beueficiargodset værende Faareqvilder. Be-

meldte Ministerium har derefter hertil indsendt de i

Gjenpart vedlagte, fra vedkommende Amtmand ind-

hentede Erklæringer over Sagen, hvorhos Ministeriet

blandt Andet har bemærket, at medens Samme med

Amtmanden over Vesteramtet maa være enigt i, at

Tiden til at afgjore denne vanskelige og indviklede Sag,

der iovrigt efter de fremkomne Oplysninger maa an-

tages alene at have nogen praktisk Betydning for Son-

deramtet, endnu ikke er kommen, da man ikke har

eller kan have nogen Oversigt over Tabets eller Er-

statningens Storrelse, kan Ministeriet ikke finde det

hensigtsmæssigt, efter bemeldte Embedsmands Forslag,

at forelægge Althinget samme til Betænkning i inde-

værende Session, og det saa meget mindre, som det

sees, at Anskuelserne om Sporgsmaalets Losning ere
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meget forskjellige blandt de islandske Autoriteter, og 1859.

det er at forudsee, at det samme vil blive Tilfældet 13. Juli.

paa Althinget. Ministeriet har derfor anseet det ret-
~~~~^~mm~~

test, at afvente, om Althinget maatte finde sig foran-

lediget til at tage Initiativet i Sagen, forinden nogen

endelig Bestemmelse blev taget om Forholdets Ordning.

Da dette Ministerium for sit Vedkommende maa
være enigt med Justitsministeriet i denne Anskuelse,

har man dog troet allerede nu at burde udtale, at

forsaavidt der maatte blive Sporgsmaal om at komme

vedkommende Leilændinge paa Beneliciargodset til Hjælp

med Retableringen af Kirkeqvilderne, burde denne for-

mentligen bestaae i, at der blev indrommet vedkommende

Beneficiarius eller Leilænding en passende Henstand

med Retableringen, saaledes at denne kunde skee suc-

cessive, og være tilendebragt inden en nærmere bestemt

Tidsfrist.

Slutteligen undlader man ikke at tilfoie, at for-

saavidt Amtmand Havsteen i Slutningen af sin Betænk-

ning har henstillet, at der af Kirkernes Beholdninger

eller Portioner og eventualiter af Præstekaldets Ind-

tægter maatte afholdes et forholdsmæssigt Bidrag til

Erstatning for de i Hunavatns Syssel nedslagtede Faar,

da har jeg under D. D. tilskrevet bemeldte Embeds-

mand, at Ministeriet ikke kan meddele Samtykke hertil,

da det maa være vedkommende Beneficiarii egen Sag,

naar han har lovet at deeltage i den heromhandlede

Erstatning, at udrede den paa ham faldende Andeel,

uden at Beneficiet i nogen Maade derved lider noget Tab.

— Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

13. Juli 1859 *

') under s. D. er fra samme Ministerium afgaaet en Skrivelse

til Amtmand Havstein, overeensstemmende med Brevets

sidste Passus. Brevb. sst. Nr. 481.
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185&. Justitsministeriets Skrivelse til den kgi. Com-

f^Jjv missarius ved Althinget, Amtmand Melsted, ang.

Indsættelse af Faare - (bilder istedetfor de ned-

slagtede. Khavn den 14. Juli 1859. — Isl. Copieb.

(1858 og) 1859, Nr. 498.

Ved at afgive Betænkning over tvende fra Stifts-

øvrigheden i Island til Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet indkomne Forespørgsler om, hvorledes

der bliver at forholde med Hensyn til Restitutionen af

Kirkeqvilderne paa Beneficiargodset, naar de uden

Brøde fra Besiddernes Side blive nedslagtede i Anled-

ning af Skabsygdommen, har Hr. Amtmanden i behgl.

Skrivelse af 24. Januar sidsti., næst at oplyse, at

Sporgsmaalet om Leilændingernes Ansvar for nedslag-

tede Faareqvilder endnu ikke er opstaaet i Vester-

Amtet, blandt Andet bemærket, at skjondt De med

Hensyn til de Grundsætninger, som Stiftsøvrigheden har

fremsat angaaende det omhandlede Sporgsmaal, i flere

Henseender er aldeles uenig med Samme, maa de dog

tiltræde dens Yttringer, forsaavidt disse gaae ud paa,

at det endnu er for tidligt at afgjore alle de herhen

horende Sporgsmaal, der fordre en noiagtig og grundig

Undersøgelse af de forskjellige Tilfælde, hvorimod De

har troet at burde tilraade, at Sagen foreløbigen maatte

blive forelagt det nu forsamlede Althing som en Be-

tænkningssag.

Medens Ministeriet nu med Hr. Amtm. er enigt i,

at Tiden til at afgjore denne vanskelige og indviklede

Sag, der iovrigt efter de fremkomne Oplysninger maa

antages alene at have nogen praktisk Betydning for

Sønder- Amtet, endnu ikke er kommen, da man ikke

har eller kan have nogen Oversigt over Tabets eller

Erstatningens Størrelse, kan Ministeriet derimod ikke

finde det saa hensigtsmæssigt, nu at forelægge Althinget

Sagen til Betænkning, og det saa meget mindre, som

det sees, at Anskuelserne om Sporgsmaalets Losning
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ere meget forskjellige blandt de islandske Autoriteter, 1859.

og det er at forudsee, at det samme vilde blive Til-

fældet paa Althinget.

Ministeriet maa derfor an see det rettest, at afvente,

om Althinget maatte finde sig foranlediget til at tage

Initiativet i den ommeldte Sag 1
, der sees allerede

at have været bragt paa Bane i den sidste Samling,

og som har været Gjenstand for megen Omtale og

offentlig Diskussion i Island, hvor de forskjelligste An-

skuelser have gjort sig gjældende med Hensyn til dens

Ordning.

Idet jeg endnu tilfoier, at Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet, med hvem jeg desangaaende

har brevvexlet, er enigt i denne Anskuelse, undlader

jeg ikke, til mulig Afbenyttelse, at tilstille Hr. Amt-

manden Extrakt af den af Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet afgivne Betænkning i Sagen. — Justits-

ministeriet den 14. Juli 1859.

. Justitsmi nisteriets Skrivelse til Amtmanden i u. Juli.

Nord- og Ost-Amtet, ang*. Tilladelse for en katholsk

Geistlig at bygge paa Seydisfjord. Khavn den

14. Juli 1859. IsL Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 497.

— Islandsk: Tioindi um stj6rnarmalefni Islands 1,284—285

(med Bilag S. 285-287).

Med behgl. Skrivelse af 2. Februar f. A. har Hr.

Amtm. hertil indsendt et i det latinske Sprog affattet

Andragende, hvori en til Island i Aaret 1857 ankom-

men katholsk Geistlig, ved Navn Bernard-Bernard, har

forespurgt, om der maatte være Noget til Hinder for,

at han for egen Regning opforer paa en af ham er-

hvervet Grund et privat Etablissement paa Handels-

') om denne Sags Behandling paa Althinget see Tioindi fra

allnngi Islendmga 1859, S. 335-338, 1251—1274, 1448

1456, 1813—1814.
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stedet Seydisfjord eller i Nærheden deraf, for der at

modtage franske Fiskere, der om Sommeren besoge

Island, og yde dem Hjælp og Bistand, saavel i Syg-

domstilfælde som i aandelig Henseende, og deriblandt

at uddele Sakramentet efter den katholske Kirkes

Ritus.

Efterat have brevvexlet med Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet i Anledning af dette An-

dragende, skulde jeg, næst at vedlægge Gjenpart af

en af Generalprocureuren over Sagen afgiven Betænk-

ning, tjenstl. meddele, at Ministeriet i Henhold til de

af nysnævnte Embedsmand fremhævede Grunde har

troet, ikke at burde modsætte sig Indrømmelsen af det

Ansogte, naar der kunde stilles betryggende Garantier

for, at Tilladelsen ikke bliver misbrugt i nogensomhelst

Retning, navnligen til at forlede Islænderne til at gaae

over til den katholske Religion.

Idet jeg derfor tjenstl. skulde anmode Hr. Amtm.

om, behgl., efter indhentet Erklæring fra vedkommende

Sysselmand, at yttre Dem herover, maatte jeg tillige

anmode Dem om, at underrette Bernard-Bernard om
Regjeringens forelobige Resolution paa hans Andragende,

og derhos gjore ham opmærksom paa, at det ifolge

Loven af 15. April 1854 ikke er tilladt fremmede

Fiskerskibe, undtagen i Nodstilfælde, direkte at anlobe

Seydisfjord, men at de forst maae anlobe en af de i

bemeldte Lovs § 2 nævnte Havne, for at det Fornodne

efter denne §'s Indhold kan iagttages. — Justitsmini-

steriet den 14. Juli 1859 1
.

u. juli. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island og Amtmanden i Yester-Amtet, ang.

') Generalprocureurens Betænkning 10. Mai 1858 er anftirt

ved Skrivelse til ham fra Justitsministeriet af 6. Mai 1858.

Algr. Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 133— 134 Anmærkn.

Islandsk: Tib. um stj6rnarmålefni Islands I, 285—287.
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Fremmedes Fiskevirkning i Island. Kliavn den 1859.

14. Juli 1859. Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 495. ~"TTmT
— Islandsk: Tioindi um stjårnarmålefni Islands I, 287.

I Anledning af en fra Amtmanden over Islands

Nord- og Oster- Amt hertil indkommen Foresporgsel,

om og hvorvidt Nordmænd, der maatte forsoge Silde-

fiskeri i Islands Fjorde og Bugter, efter den forskjellige

Maade, hvorpaa Fiskeriet drives, have at erlægge den

befalede Afgift af 2 Rd. pr. Commercelæst, har Ju-

stitsministeriet under D. D., næst at henvise til de i

Skrivelser af 18. April og 9. Mai d. A. givne Regler

om Fremmedes Adgang til Fiskeri under Island, re-

solveret, at de af Fremmede fangede Fisk ikke inaae

tilvirkes paa Landet, og at der, hver Gang Noget losses

eller lades, skal erlægges den ved Lov af 15. April

1854 bestemte Læsteafgift af 2 Rd. pr. Commercelæst.

Hvilket herved meddeles Hr. Stiftamtm. til behgl.

Efterretning. — Justitsministeriet den 14. Juli 1859 1
.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden i u. juli,

Nord- og Oster-Amtet, angaaendo Fremmedes Silde-

fiskeri i Island. Khavn den 14. Juli 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 494.

Med behgl. Skrivelse af 8. Febr. sidsti. har Hr.

Amtm. hertil indsendt Erklæringer fra Sysselmanden i

Ofjords og Skagafjords Sysseler, hvoraf det fremgaaer,

at det norske Skib Juliane fra Bergen, som i afvigte

Sommer anl6b nogle Havne i bemeldte Sysseler, for at

prove Sildefiskeri, Intet har losset eller ladet samme-

steds. Ogsaa har De derhos — foranlediget af, at

det er Dem forebragt, at Nordmændene agtede at gjen-

tage Forsoget i indeværende Sommer, og med den Be-

under s. D. er ligelydende Skrivelse fra Justitsministeriet

afgaaet til Amtmanden i Vester-Amtet, P. Melsted. Co-

piebog sst. Nr. 496.
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1859. mærkning, at Sildefiskeriet kan finde Sted paa for-

j^y^r^ skjellig Maade, enten uden nogen Afbenyttelse af

Landet, hverken til Fiskeriets Drift eller til Fangstens

Tilvirkning, eller saaledes, at Fangsten bringes i Land,

og enten umiddelbart fores ombord i Skibet, eller da

tilvirkes, for senere enten at bringes ombord eller

sælges, — udbedet Dem Ministeriets Resolution for,

om og hvorvidt Nordmænd, der maatte forsoge Silde-*

fiskeri i Islands Fjorde og Bugter, efter den forskjellige

Maade, hvorpaa Fiskeriet drives, have at erlægge den

befalede Afgift af 2 Rd. pr. Commercelæst.

Foranlediget heraf skulde man, næst at henvise

til Justitsministeriets Skrivelse af 18. April og 9. Mai

d. A., betræffende Fremmedes Adgang til Fiskeri under

Islands Kyster, til behgl. Efterretning tjenstl. melde,

at den af Fremmede fangede Fisk ikke maa tilvirkes

paa Landet, og at der, hver Gang Noget losses eller

lades, skal erlægges den ved Lov af 15. April 1854

bestemte Læsteafgift af 2 Rd. pr. Commercelæst. —
Justitsministeriet den 14. Juli 1859.

u. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Vester -Amtet i Island, ang. Varetransport og

Handel (Plak. 19. Mai 1854). Khavn den 14. Juli

1859. Isl. Copieb. C1858 og) 1859, Nr. 491.

Næst at indberette, hvad der er foretaget med

Hensyn til den af Spekulanthandlerne Simonsen, Chri-

stensen og Glad i f. A. paa Steingrimsfjord inden

Stranda Syssel drevne ulovlige Handel, har Hr. Aratm.

i behgl. Skrivelse af 24. Januar sidsti. udbedt Dem
Justitsministeriets Resolution for, om det er lovligt og

overeensstemmende med det i Plak. 19. Mai 1854

indeholdte Bud, at bemeldte Kjobmand Simonsen, der

skal være deelagtig i den faste Handel, der fores paa

Handelstedet Flensborg i Havnetjord, har paa Handel-

stedet Reykjarfjord, hvor han blot handlede som Speku-
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lant, afsluttet Handel om andre end de i den bemeldte 1859.

Plakat nævnte Tilforsels-Artikler med Indbyggerne af 14. Juli.

Steingrimsfjorden, og tilbragt dem samme, samt hvor-
~-^"^s^fc-

vidt den samme Fremgangsmaade kan være Andre til-

ladt under lignende Omstændigheder. l
-

Foranlediget heraf skulde man til behagel. Efter-

retning tjenstl. meddele, at forsaavidt ovennævnte Si-

monsen godtgjor, at han er Eier eller Medeier af et

fast Handels-Etablissement i Island, maa han være

berettiget til at indkjobe islandske Varer og sælge de

i Plak. 19. Mai 1854 nævnte Artikler paa andre Steder

paa Kysten end de autoriserede Handelsteder; men

derimod kan han ikke tilfore Indbyggerne paa slige

Steder andre end de i Plakaten nævnte Varer, und-

tagen naar disse af ham ere solgte fra hans faste

Etablissement, men ingenlunde naar han paa andre

Pladser har afsat dem som Spekulanthandler, d

dant vilde fore til en aabenbar Elusion af den om-

handlede Bestemmelse.

lovrigt vil Ministeriet efter Omstændighederne have

bemeldte Simonsen fritaget for at drages til Ansvar for

den af ham i forrige Aar begaaede ulovlige Handel,

hvorimod man, forinden Bestemmelse tages angaaende

den af Spekulanthandlerne Glad og Christensen drevne

ulovlige Handel, maa have Hr. Amtm. anmodet om,

desangaaende at meddele nærmere Oplysning, samt til-

lige at yttre Dem over, om der ikke inaatte være An-

ledning til at drage dem til Ansvar for Overtrædelse

af Handelsloven. — Justitsministeriet den 14. Juli

1859 XM $

Den anden Passus af denne Skrivelse er som et særskilt

Brev med en lidet afvigende Begyndelse afgaaet under s.

D. til Stiftamtmanden og Amtmanden over Nord- og

Oster-Amtet. Justitsmin. Brevb. sst. Nr. 492-493. Is-

land sk: Ti'&indi um stj6rnarmålefni Islands I, 288.
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

TmT Nord- og Oster-Amtet, ang. Besværing over Ned-

slagtning af Faar i Hunavatns Syssel. Khavn

den 28. Juli 1859. — lal. Copieb. (isss og) 1859,

Nt. 520. — Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands

I, 288-289.

Efter Modtagelsen af Hr. Amtmandens Erklæring

i behgl. Skrivelse af 10. Januar d. A. over det med

samme tilbagefulgte Andragende, som Bonden Kristjan

Jonsson af Storadal inden Hunavatns Syssel, næst at

besvære sig over den Fremgangsmaade, han har modt

fra det Offentliges Side, paa Grund af hans Vægring

ved at efterkomme den af Amtet udstedte Ordre om

Nedslagtning af hans golde Faar, har anholdt om,

p rincipali t er , at Ministeriet ved sin Resolution vil

afgjore Sagen derhen, at de ham paalagte Vagtholds-

Omkostninger enten aldeles bortfalde, eller dog under-

gaae en passende Moderation, og in subsidium, at

Ministeriet i alt Fald vil befale Sagen underkastet Dom-

stolenes Afgjorelse, og forunde ham fri Proces, skulde

man til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

for Andrageren tjenstl. melde, at da der i denne Sag

foreligger et ubetinget Lofte fra Supplikantens Side

om Overtagelsen af de omhandlede Forpligtelser, kan

Ministeriet ikke fritage ham derfor, men at det natur-

ligviis maa staae ham frit for, saafremt han troster sig

til at godtgjore, at Loftet, saaledes som i Andragendet

er anfort, er afgivet under en saadan moralsk Tvang,

at samme ikke kan tillægges Gyldighed, at gjore sin

Ret i saa Henseende gjældende ved Domstolene. —
Justitsministeriet den 28. Juli 1859.

August. Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang. den franske Regjerings Onske om

Oprettelse af fransk Fiskeri-Anlæg paa Dyrafj ord.
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Khavn den 8. August 1859. - isl. Copieb. ci858 og) 1859.

1859, Nr. 543. 8. August.

Efter at man under 23. Mai 1857 udforlig havde

yttret sig over det fra den keiserlige franske Regjering

i sin Tid indkomne Andragende om Oprettelsen af et

Fisketilvirknings-Etablissement paa Dyrafjord i Isafjords

Svssel under Islands Vesteramt, har man i Skrivelse

af 2. Juni s. A. underrettet Udenrigsministeriet om,

at det paa Justitsministeriets derom alleruud. nedlagte

Forestilling behagede H. M. Kongen ved allerh. Resol.

af 1. i s. M. allern. at bifalde, at det i 1857 forsam-

lede Althing opfordredes til, i Anledning af foranforte

Andragende, at tage under Overveielse og meddele Be-

tænkning om, hvorvidt der maatte være Foie til at

tilstede fremmede Staters Undersaatter Adgang til at

anlægge Fisketorrings-Etablissementer paa Island, og

eventualiter under hvilke Betingelser, samt til at be-

virke en hertil sigtende Forandring i den nu bestaaende

Lovgivning.

Af den af Althinget deretter afgivne Betænkning *,

hvoraf Gjenpart vedlægges, vil Udenrigsministeriet behgl.

erfare, at Althinget i det Væsentlige har tiltraadt de

Anskuelser, der havde gjort sig gjældende ved Sagens

tidligere Forhandling i Ministeriet, i hvilken Henseende

jeg skal tillade mig at henvise til den foranforte Skri-

velse af 23. Mai 1857, og saavel med Hensyn hertil,

som da det maatte ansees for stemmende med For-

holdets Natur og Althings-Anordningen af 8. Marts

1843, at der ikke vilde indrommes nogen fremmed Stat

Dispensation fra den bestaaende Lovgivning i bemeldte

Henseende, uden at Althinget forinden -
er givet Lei-

lighed til at yttre sig over Sagen, bliver det efter min

derom nedlagte allerund. Forestilling i den allern. Be-

kjendtgjorelse til Althinget af 27. Mai d. A. an-

') Tftindi fra al{>mgi i'slendmga 1857, S. 391—394.
2
) Ttøindi fra aUMngi Islendinga 1859, Viob. B, S. 63- 69.

xrii. b. 40



1859.

8. August.

626 Justitsm. Skriv. ang. fransk Fiskeri-Anlæg.

gaaende Resultaterne af de under dets Mode i Aaret

1857 afgivne allerund. Betænkninger og (ivrige indgivne

Andragender, blandt Andet tilkjendegivet Thinget, at

der i forekommende Tilfælde vil blive taget Hensyn til

de deri udtalte Anskuelser.

Idet jeg ikke har skullet undlade tjenstl. at med-

dele Udenrigsministeriet Forestaaende til behgl. Efter-

retning, skal jeg derhos tillade mig at henstille, om

velbemeldte Ministerium maatte linde sig foranlediget

til at meddele den franske Regjering et endeligt Svar

paa det foranforte Andragende i Overeensstemmelse

hermed. — Justitsministeriet den 8. August 1859.

9. August. Justitsministeriets Skrivelse til Kirke- og

Underviisningsvæsenet, ang. Forslag om Reformer

i Medicinaivæsenet Khavn den 9. August 1859.

— Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 548. Islandsk: Ti'o.

um stj6rnarmålefni Islands I, 289—291.

Det vil være i Kirke- og Undervisningsministeriets

behgl. Erindring, at der i sin Tid indkom et Forslag

fra nuværende Medicinal-Inspecteur for Hertugdommet

Slesvig, Justitsraad Dr. med. Schleisner, til en Reform

i det islandske Medicinalvæsen, og at der i Anledning

af dette Forslag blev gjennem Consistorium indhentet

Betænkninger fra det medicinske Fakultet og Bestyrelses-

Comitéen for Communitetets Stipendievæsen.

Som det vil erindres, gik Justitsraad Schleisners

Plan ud paa at afhjælpe den store Trang paa Læger

i Island, ved i Forbindelse med Oprettelsen af flere

Lægeposter at soge en fast Stok af ind fod te islandske

Lægecandidater tilveiebragt, og til Opnaaelse heraf fore-

slog han blandt Andet, at det undtagelsesvis skulde til-

lades Islændere, der ikke vare Studenter, men havde

underkastet sig en præliminair Examen ved Reykjavik

lærde Skole, at studere Medicin ved Universitetet, hvor

der for dem skulde indrettes et særegent Lærecursus og
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en særskilt Examen, samt indrommes dem de samme 1859.

Beneficier, som de islandske Studenter nyde. 9. August.

Dette Forslag, der iovrigt var anbefalet af det
-^^^

kgl. Sundheds-Collegium, inodte imidlertid Modstand

fra det medicinske Fakultet, forsaavidt det gik ud paa,

at der skulde holdes særskilte Forelæsninger og ind-

rettes en særegen Examen for de omhandlede Studerende,

ligesom ogsaa Bestyrelsen for Communitetets Stipendie-

væsen tilligemed Consistorium modsatte sig Forslaget,

forsaavidt det gik ud paa, at disse ustuderede Islændere

skulde, ligesom de islandske Studenter, stedes til Ny-

delsen af Regents-Beneficiet og Communitets- Stipen-

diet. Derimod tilbode sidstnævnte Autoriteter, i Be-

tragtning af det velgjorende Oiemed, at yde saadanne

Studerende en aarlig Understøttelse, idetmindste indtil

videre, af 200 Rd. af Communitetets Kasse, dog saa-

ledes, at Antallet af Stipendieportionerne, der samtidigen

kunde besættes, ikke oversteg 4, saa at den aarlige

Udgift for Communitetet i det Hoieste blev 800 Rd.,

og velbemeldte Ministerium lovede derhos , saafremt

dette Forslag ved Sagens endelige Behandling maatte

tindes anbefaleligt, i behagel. Skrivelse af 30. August

1855, at optage det fornodne Belob paa Communitetets

Budget i det forste Finantslov-Udkast, der udarbeide-

des efter at man havde modtaget Underretning om Af-

gjorelsen af dette Punkt i Forbindelse med Anliggen-

dets Ordning i det Hele.

Ligesom der nu ikke, efter hvad det medicinske

Fakultet havde erklæret, kunde være Tale om at gaa

ind paa Justitsraad Schleisners ovennævnte Forslag,

saaledes har man ikke heller kunnet tage Althingets For-

slag om Oprettelsen af en egen medicinsk Hoiskole i

Rvik til Folge, hvorimod man, som af vedlagte Extrakt

af Justitsministeriets i denne Sag vedlagte allerunderd.

Forestilling af 25. Mai d. A. behagel. vil erfares, har

antaget, at Formaalet, at tilveiebringe et tilstrækkeligt

Antal medicinske Candidater, der baade vare qvalifi-

40*
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1859. cerede og villige til at modtage Ansættelse som Di-

9. August, striktslæger i Island, bedst vilde kunne opnaaes, naar

man ved Siden at' at oprette sex nye Lægeposter i Is-

land (hvilket vilde kunne skee ved Hjælp af Hospi-

talernes Midler, hvis Bestemmelse det netop er, ifolge

Plak. af 23. August 1848, at forbedre Medicinal-Ind-

retningen i Landet) indrommede islandske Student er,

der ville studere Medicin ved Kjobenhavns Universitet,

foruden Communitets- og Regents-Beneficierne, hvortil

i de ifolge Reglem. af 11. Febr. 1848 §4 ere berettigede,

strax efter deres Inscription, tillige den ommeldte Under-

støttelse af 200 Rd. af Communitetets Kasse, selv-

folgeligen ikkun paa den Betingelse, at de Paagjældende

forpligtede sig til efter endt Examen at modtage An-

sættelse i Island.

Da Hans Majestæt nu ved allerh. Reskr. af 27.

Mai d. A. har bifaldet, at Sagen soges ordnet paa

denne Maade, tillader man sig at tilstille velbemeldte

Ministerium Sagens Akter, der findes opforte paa den

ligeledes medfolgende Designation, idet man paa bedste

Maade skal anbefale denne Deel af Sagen til Mini-

steriets gode Forsorg, og tor man i sin Tid udbede sig

Underretning om Udfaldet, med det Indesluttedes Til-

bagesendelse, behagel. meddeelt. — Justitsministeriet

den 9. August 1859 \
>

') Bilag: Fortegnelse over de med Justitsministeriets Brev

til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet af 9.

August 1859 medfolgende Bilage:

1. Justitsraad Schleisners Forslag af 3. Januar 1853.

2. Justitsmin. Skriv, til Cultusmin. af 16. Juni 1853.

3. Cultusmin. Brev til Consistorium af 25. August 1853.

4. Consistoriums Svarskriv. af 7. Juli 1855, med 3 Bilage.

5. Cultusministeriets 2det Depart. Brev til det islandske

Depart. af 30. August 1855.

6. Justitsmin. Brev til Justitsr. Schleisner af 27. Mai 1856.

7. Justitsr. Schleisners Svarskrivelse af 27. Marts 1859.

8. Tvende afAlthinget i 1855 og 1857 indgivne Petitioner.

9. Extrakt af Justitsmin. allerund. Forest. af 25. Mai 1857.

10. Allern. BekjendtgjOrelse til Althinget af 27. Mai 1857.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1859.

over Island, ang. Nægtelse af at afsone Riisstraf i!T*AuguIt

med Pengeboder. Kliavn den 13. August 1859.

—

Afskrift efter Originalen i Stiftamts-A rchivet i Island. — Isl.

Copieb. Cl 858 og) 1859, Nr. 571.

At den med Hr. Stiftamtmandens behgl. Erklæring

af 16. Mai d. A. hertil indkomne Ansøgning, hvori

Pigen Haldora Årnadottir af HHo i Skaptafells Syssel

anholder om, at den hende ved den islandske Lands-

overrets Dom af 31. Mai 1858 for OverhOrighed mod

et Ovrighedsdekret idømte Straf af 10 Slag af Riis

maatte afsones med passende Pengeboder, ikke kan

bevilges, det skulde man herved tjenstl. meddele til

behgl. Efterretning og Iagttagelse af det videre For-

nodne. — Justitsministeriet den 13. August 1859.

Kongelig Resolution ang. Aflosning af Skalholt 17. August

Kirkes Servituter. Skodsborg den 17. August 1859 1
.

— Isl. Forest. og Resol. Prot. 1859, Nr. :i3.

1 den af Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

(D. G. Monrad) indgivne Forestilling af 12. August anføres

som følger:

Ved allerh. Reskr. af 29. Septbr. 1848 bleve flere Skal-

holt Kirke tilhorende Forstrande og Servituter overdragne den

daværende Eierinde af bemeldte Kirke, senere afdøde Bispinde

Valgerour Johnsen, til fri Eiendomsraadighed, mod en Afløs-

ningssum af 994 Rd. 32 Sk., hvilket Beløb enten skulde ind-

betales i Islands .Tordebogskasse til Forrentning til Fordeel for

Kirken, eller ligeledes for Kirken udsrettes hos Private under

Stiftsøvrighedens Tilsyn, mod Sikkerhed som for offentlige

Stiftelsers Midler, samt mod at Obligationerne forsynedes med
Stiftsøvrighedens Prohibitivpaategning. — Da det imidlertid

senere er blevet behørigen oplyst og godtgjort, at en af de i

ovennævnte allerh. Reskript omhandlede Forstrande, Fj6ro-

ungafjara, af en Feiltagelse var bleven henregnet til de Kirken

') Cultusministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island

20. August 1859.
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1859. tilhorende Rettigheder og Servituter, og dens Værdi indbefattet

17. August. 1 den f°r disse fastsatte Afløsningssum, har Ministeriet anseet

• -^»* det for at være en Selvfølge, at bemeldte Forstrands Værdi

burde fradrages hin Afløsningssum, og har derfor, efter at

have indhentet de fornødne Oplysninger, tilkjendegivet Stifts-

øvrigheden i Island, at Kirkens Eiere maatte ansees for at

have fyldestgjort Reskriptets Bestemmelser, naar de i Jorde-

bogskassen indbetale en forholdsvis mindre Sum, eller istedet-

for 994 Rd. 32 Sk., det af dem tilbudne Beløb af 940 Rd.

Nu have imidlertid Kirkens nuvcPrende Eiere, Conferensraad

B. Thorsteinsson og Kjøbmand H. St. Johnsen, i tvende

hertil indkomne, af Stiftsøvrighedens Erklæring ledsagede An-

dragender anholdt om Tilladelse til at maatte anbringe sidst-

nævnte Kapital tilligemed et Beløb af 20 Rd., som Kirken

eier for en tidligere afhændet Servitut, i 4 pCt. rentebærende

Statsgjælds-Obligationer, eller, hvis dette ikke maatte kunne

bevilges, at Aflosningssummen da blev nedsat til 900 Rd.

Til Støtte for det saaledes Ansøgte have Supplikanterne

navnlig anført, at det er yderst vanskeligt, og undertiden aldeles

umuligt, at anbringe betydelige offentlige Kapitaler som Laan

hos Private i Island mod tilstrækkelig Sikkerhed, og at saa-

ledes dette i Reskript af 29. Septbr. 1848 stillede Alternativ

maa ansees for at være upraktisk, samt at Renten af de Ka-

pitaler, der indsættes til Forrentning i Jordebogskassen, er efter

Emanationen af bemeldte Reskript bleven nedsat fra 87a til

3 pCt., saa at Kirken, ved paa denne Maade at anbringe Pen-

gene, vilde lide et betydeligt og i Tidens Længde endog ube-

regneligt Tab.

Med Hensyn hertil bemærker Ministeriet, at uagtet Stats-

gjælds-Obligationer ikke afgive anordningsmæssig Sikkerhed for

offentlige Stiftelsers Midler, maa det dog med Stiftsøvrigheden

i Island være enigt i, at der i nærværende Tilfælde ikke kan

være nogen Betænkelighed ved at opfylde Supplikanternes

principale Begjæring, og derfor taler ikke blot Billighed, idet

det ikke bør gjores umuligt for Kirkens Eiere, der eventuelt

kunne komme til af egne Midler at udrede det Beløb, hvor-

med Kirkens Udgifter maatte overstige dens Indtægter, at

forøge disse ved at anbringe den omhandlede Capital paa en

saadan Maade, at den opnaaer høiere Rente end den, som

erholdes af Penge, der sættes til Forrenteise i Jordebogskassen,

men der vil ogsaa for Kirken kunne opnaaes en fuldkommen

tilfredsstillende Sikkerhed ved Anbringelsen af dens Midler
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paa den af Supplikanterne ansbgte Maade, naar de indkjobte 1859,
Obligationer forsynes med Prohibitivpaategning, samt deponeres - ,^^m^
i Islands Jordebogskasse. ,7

- August

Idet endvidere bemærkes, at det er en Selvfølge, at for-

anfiirte BelcJb eller i det Hele ! 60 Rd. vil være at anvende

til Indkjeb af kgl. Obligationer, dog kun forsaavidt disse ikke

staae over pari, indstilles

:

at det maatte behage D. M. allern. at bifalde,

at der meddeles Eierne af Skalholts Kirke Tilladelse

til paa indbemeldte Betingelser at anbringe den Kirken

tilhorende Kapital af 960 Rd. i 4pCt. rentebærende

Statsobligationer.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den 17. Au-

gust 1859.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 17. August,

til det juridiske Fakultet ved Kjøbenhavns Univer-

sitet, ang. Underviisning i islandsk Ret. Khavn

den 17. August 1859. — isl. Copieb. (i 858 og) 1 859,

Nr. 578. — Islandsk: Ti'oindi um stj6rnarmålefni Islands

I, 291—292, anført som Skrivelse fra Justitsministeriet. Ud-

trykket » man » i Skrivelsen gjengives paa Islandsk med »D6ms-

målastjdrnin« (Justitsministeriet).

Af den vedlagte allerund. Petition vil Fakultetet

behgl. erfare, at det i 1857 forsamlede islandske Al-

thing blandt Andet gjentagende har anholdt om, at

§ 15 i For. 26. Januar 1821 maatte blive ophævet,

forsaavidt det deri bestemmes, at de saakaldte danske

Jurister kunne blive Sysselmænd i Island, og at der i

Reykjavik snarest muligt maatte paa Statskassens Be-

kostning blive oprettet en Dannelses-Anstalt for vor-

dende juridiske Embedsmænd, saa at de Jurister, som

have bestaaet Embedsexamen ved denne Dannelses-

Anstalt, ansees qvalificerede til juridiske Embeder i

bemeldte Land, dog med de nærmere Bestemmelser,

som i denne Henseende maatte findes nodvendige.
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1859. Ved at gjore Fakultetet bekjendt med dette An-

^"^j^ dragende, der ligesom det tidligere af Thinget i 1855

indgivne Andragende om samme Gjenstand er blevet

afslaaet ved allerh. Resolution af 6. Mai d. A., skulde

man, næst endnu at vedlægge et Exemplar af den

allern. Bekjendtg. til Althinget af 27. s. M., og til

Oplysning om de Grunde, som have ledet Regjeringen

ved Sagens Afgjbrelse, en Afskrift af Ministeriets aller-

underd. Forestilling af 25. Mai 1857, tjenstl. udbede

sig velbemeldte Fakultets Yttringer, om der ikke ved

Foredragene over det danske Retssystem kunde tages

noget mere Hensyn til de islandske Studerende, ved

udforligere end hidtil at omhandle de Afvigelser fra

den almindelige danske Lovgivning, som tinde Sted for

Islands Vedkommende, og ved tillige at give en kort

Fremstilling af de faa Retsmaterier, i hvilke den ældre

islandske Lovgivning (Jonsbogen) endnu staaer ved

Magt.

Med Svaret turde man udbede sig det Indesluttede

tilbagesendt. - Ministeriet for Kirke- og Underviis-

ningsvæsenet den 17. August 1859.

17. August. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Proces om nogle Forstrande i

Skaptafells Syssel. Khavn den 17. August 1859.

— Isl. Copieb (1858 og'J 1859, Nr. 584.

Hr. Stiftamtm. harmedbehgl. Skrivelse af 16. Mai

sidsti. hertil indsendt et til Dem indkommet Andragende

fra Overretsprokurator Jon Gufcmundsson, om at der

maatte meddeles Bonde Jon Ingimundsson af Leifcvelli

inden Skaptafells Syssel fri Proces til for Hoiesteret

at indanke en mellem bemeldte Bonde og Administra-

tionen for Kirkjubæ og Thykkvabæ Klostergodser ver-

serende og ved den islandske Landsoverret under 28.

Decbr. f. A. paadomt Sag, angaaende Retten til nogle



17. August.

Justitsmin. Skriv. ang. Forstrandsret. 633

paa Forstrandene Skarosfjara, Hnausastiifur og Svina- 1859.

dalsstufur opdrevne Vragtræer.

Foranlediget heraf skulde man til behagel. Efter-

retning og videre Bekjendgtjorelse for Bonden Jon

Ingimundsson tjenstL melde, at der vil blive ham

meddeelt fri Proces for Hoiesteret i ovennævnte Sag,

naar han derom indgiver behorig Ansogning. — Justits-

ministeriet den 17. August 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 19. August,

over Island, ang. Laan til Reykjaviks Bykasse.

Kliavn den 19. AugUSt 1859. Afskrift efter Origi-

nalen i Stiftamts-Archivet i Island. Isl. Copiebog (1858 og)

1859, Nr. 591. — Islandsk: Ti'oindi nm stjdrnarmålefni Is-

lands I, 292-293.

Da Reykjavik Kjobstads aarlige Indtægter, navn-

ligen de Bidrag, der paalignes deels Byens Kjobstad-

bygninger, deels Indvaanerne efter Formue og Leilighed,

ikke ere forfaldne til Betaling i den Tid af Aaret, der

er den beleiligste til at foretage de aarlige Arbeider i

Byens Tjeneste, og disse Arbeider derfor i Regelen

maae opsættes indtil en mindre beleilig Tid, hvorfor

de i Almindelighed blive bekosteligere, end de ellers

kunde og burde være, har Hr. Stiftamtm., for engang

for alle at raade Bod herpaa, efter derom indkommet

Andragende fra bemeldte Kjobstads Communalbestyrelse,

paa Ministeriets forventende Approbation, tilladt, at

der for Byens Kasse maa optages et Laan af 400 Rd.

paa folgende Betingelser: 1) at deraf svares 4 pCt.

Rente, 2) at Laanet tilbagebetales med 40 Rd. aarlig,

forste Afdrag 1861, 3) at bemeldte 40 Rd. tilligemed

den resterende Rente hvert Aar særskilt optages i

Byens Budget, indtil Laanet er tilbagebetalt, og 4) at

det noie paaagtes, at bemeldte 400 Rd. holdes udenfor

Ligningssummen, saaledes, at de ved Slutningen af

hvert Regnskabsaar stedse haves pr. Cassa, paa hvilken
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1859. Foranstaltning De derhos i behgl. Skrivelse af 30. Mai
*? * ' d. A. har udbedt Dem Ministeriets Approbation.
August

<

rr

Foranlediget heraf skulde man, med den Bemærk-

ning, at man maa antage, at denne Sag, uagtet dette

ikke af Dem er fremhævet, har krævet hurtig Afgjorelse,

da den i modsat Fald burde have været indstillet til

Afgjorelse i Overeensstemmelse med Anordningen af

27. Novbr. 1846 § 24, til behgl. Efterretning tjenstl.

* meddele, at Ministeriet approberer den af Dem saaledes

trufne Foranstaltning. — Justitsministeriet den 19. Au-

gust 1859.

Augu&t. Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden over Island, ang. Besættelse af

Vestmanno Præstekald. Khavn den 19. August

1859. Isl. Copiebog C »858 og) 1859, Nr. 595. — Is-

landsk: Tibindi um stjårnarmålefni Islands I, 293—294.

I Anledning af en mellem Hr. Stiftamtm. og Deres

Hoiærv. opstaaet Meningsforskjel, angaaende Besættel-

sen af det for Tiden vacante Vestmanno Præstekald,

have De, i Henhold til allerh. Resol. af 14. Mai 1850

om en Forandring af Besættelsesmaaden af de Præste-

kald i Island, som ikke umiddelbart bortgives af EL M.

Kongen, i behgl. Skrivelse af 17. Juni d. Å. udbedet

Dem Ministeriets Afgjorelse af Sagen.

Da Ministeriet imidlertid har troet, at det, for-

inden Kaldet besættes, bor komme under nærmere

Overveielse, om der ikke maatte være Anledning til i

samme at ansætte en Kapellan, enten en residerende

Kapellan med en bestemt Andeel af Indtægterne, eller

i alt Fald en personel Kapellan, skulde man, næst at

bemærke, at saavel Vestmannoernes isolerede Beliggen-

hed og den Besværlighed, hvormed Communicationen

med Landet ofte er forbunden, hvilket let kunde have

tilfolge, at Kaldet, naar der kun var een Præst paa

0erne, kunde i dennes paakommende Forfald i flere
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Maaneder være uden al geistlig Forsorg, som ogsaa den 1859.

Omstændighed, at dette Kalds Indtægter overstige de *

]^August
fleste, om ikke alle, islandske Præste-Embeders, og

saaledes gjore det muligt at forebygge denne Even-

tualitet, synes at tale for en saadan Foranstaltning,

tjenstl. anmode Dem om, behagel. at ville tage dette

Sporgsmaal under Overveielse, og derom at indhente

Betænkning fra den af Synodus nedsatte Comraission,

angaaende Forbedring af de islandske Præstekald, samt

derefter snarest muligt fremsende samme, ledsaget af

Deres Erklæring, hvorved der tillige udbedes meddeelt

Oplysning om Kaldets aarlige Indtægter, i et Tidsrum

af 10 Aar, om Menighedens Storrelse og eventuelt et

Forslag til Sagens Ordning. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 19. August 1859.

Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse 20. August,

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Forrenteise af

en Skalholt Kirke tilhorende Kapital. Ehavnden

20. August 1859. Afskrift af Originalen i Stiftamts-

Archivet i Island. Isl. Copieb. (1858 g) 1859, Nr. 597. —
Islandsk: Ti'oindi um stjérnarmålefni Islands I, 294 (med

Datum 19. August).

Efterat Ministeriet havde nedlagt allerund. Fore-

stilling til H. M. Kongen i Anledning af det med Hr.

Stiftamtm. og Deres Hoiærv.'s behgl. Erklæring af 17.

Novbr. f. A. fremsendte Andragende, hvori Eierne af

Skalholts Kirke, Conferentsraad Thorsteinson og Kjob-

mand H. St. Johnsen, blandt Andet have anholdt

om Tilladelse til at maatte anbringe den i allerh. Re-

skript af 29. Septbr. 1848 omhandlede, bemeldte Kirke

tilhorende, Kapital, der nu belober sig til 960 Rd., i

kongel. 4 pCt. rentebærende Obligationer, istedetfor at

indbetale samme til Forrenteise i Islands Jordebogs-

kasse, har det, i Overeensstemmelse med Ministeriets

derom gjorte Indstilling, behaget Hans Majestæt under

-
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1859. 17. d. M. allern. at bifalde, at Supplikanterne med-

^^^^ deles den ansogte Tilladelse, imod at Obligationerne,

efter af Dem at være forsynede med Prohibitivpaateg-

ning, deponeres i Islands Jordebogskasse, samt at det

hele foranforte Belob, 960 Rd., anvendes til Indkjob

af de ommeldte Statspapirer, forsaavidt disse ikke staae

over pari.

Hvilket man herved tjenstl. skulde meddele Dem
til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 20. August 1859.

20. August. Justitsministeriets Skrivelse til Grosserer Hille-

brandt, ang. Korntilforsel til Nordlandet. Khavn

den 20. August 1859. — isi.Copieb. (isssog-) 1859,

Nr. 001.

Med det sidst hertil ankomne Postdampskib har

Ministeriet fra Amtmanden over Islands Nord- og Ost-

Amt modtaget Indberetning om, at der er Grund til at

frygte for Hungersnod blandt flere af Amtets Indbyg-

gere, navnlig i Ofjord, Skagafjord og Thingo Sysseler.

Bemeldte Embedsmand har i denne Anledning

blandt Andet bemærket, at han rigtignok har Grund

til at antage, at Tilforselen af Fodevarer til de resp.

Handelsteder i Amtet vil i dette Aar blive noget rige-

ligere end den pleier at være, men ikke desto mindre

maa han, deel s paa Grund af den almindelige Fattig-

dom, som Dyrtiden allerede har frembragt, de els paa

Grund af den ringe Nytte, som Kreaturerne afgive i

Sommer, formedelst deres formindskede Antal og deres

slette Foderstand efter Vinteren, deel s endelig, fordi

det maa befrygtes, at det vil skorte paa Foderforraad

for Koerne i den tilkommende Vinter, paa Grund af

mislykket Græsvæxt, dog holde for, at de Kornlad-

ninger, som de islandske KjObmænd for egen Regning

maatte ville afskibe til Island i Sommer og til Efter-
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aaret, ingenlunde ville blive tilstrækkelige til at afværge 1859.

den truende Fare. Han har derfor anmodet Ministeriet 20. August,

om, efter nærmere Undersogelse af, hvonneget Korn
—

der allerede er blevet tilfort de forskjellige Handel-

• steder, at opfordre de faste paagjældende Handlende

til yderligere at overfore Kornladninger til deres resp.

Handelspladser, der ellers ikke vilde faa tilstrækkelig

Forsyning, saaledes, at et vist Qvantum Korn stilledes

til Ovrighedens Disposition i ethvert Syssel til Ud-

deling mellem de trængende Communer paa Credit i

nogle Aar for en moderat bestemt Priis, imod at det

Offentlige garanterer de Handlende Laanets Tilbage-

betaling og Erstatning for det Tab, som dermed kan

være forbundet.

Skjondt det nu ikke, efter at Handelen og Skibs-

farten paa Island ved Loven af 15. April 1854 er

aabnet for fremmede Nationers Skibe, kan paahvile

enten den danske Regjering eller den danske Handel-

stand nogen særlig Forpligtelse til at sorge for Landets

Forsyning med Korn, har Ministeriet dog troet, at der

under de forhaandenværende extraordinaire Omstændig-

heder kunde være Anledning til at yde Landets be-

trængte Indbyggere en extraordinair Hjælp, og i den

Forvisning, at Hr. Grossereren er villig til efter Evne

at understotte Regjeringen i saa Henseende, skulde

man, næst at bemærke, at Sysselmændene i Ofjord og

Skagafjord Sysseler, hvis Indberetninger ere daterede

resp. den 22. Juni og 4. Juli d. A., have andraget

paa, at der maatte opsendes endnu i Aar for Ofjords

Syssel 2000 Tonder Korn, og for Skagafjords Syssel

600 Tonder, tjenstl. udbede sig Deres Erklæring om,

hvor stort et Qvantum Korn der af Dem allerede er

eller i indeværende Aar vil blive tilfort Deres Handels-

pladser i Skagafjords og Ofjords Sysseler, og specielt

hvormeget De har tilfort de nævnte Pladser, siden

Sysselmændene affattede deres Andragender, om det

tilforte Qvantum er storre eller mindre, end hvad De
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1859. pleier at tilfore Landet, samt endelig, forsaavidt De
ikke maatte see Dem istand til at tilfore Landet om-

kring Deres Handelspladser saa meget Korn, som man
antager tilstrækkeligt til at forebygge Hungersnod blandt

Befolkningen, om De da ikke enten alene, eller i For-

ening med de andre Kjbbmænd, der have faste Handels-

Etablissementer paa de nævnte Pladser, maatte være

villig til, paa de af Amtmand Havstein fremhævede

Vilkaar, at paatage Dem at tilfore oftnævnte Handel-

steder det Qvantum Korn, som Regjeringen maatte

ansee tilstrækkeligt til Forebyggelse af den omhandlede

Ulykke. — Justitsministeriet den 20. August 1859 1
.

20. August. Justitsministeriets Skrivelse til Agent Hans

A. Clausen, ang. Indforsel af Kornvarer til Snæ-

fellsnes Syssel Khavn den 20. August 1859. —
hl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 604.

Med det sidst hertil ankomne Postdampskib har

Ministeriet fra Amtmanden over Islands Vester-Amt

modtaget Indberetning om, at det næsten med Sikker-

hed kan forudsees, at der til næstkommende Vinter vil

forestaae Indbyggerne i nogle Egne af Snæfellsnes

Syssel, navnlig i Eyrarsveit, Breiouvik og tildeels i

Næsreppene, en stor Hungersnod, hvilket er saameget

mere at beklage, som de nævnte Indbyggeres Hjælpe-

kilder, deels paa Grund af det store Tab af Kreaturer,

de have lidt ved den sidstafvigte overordentlig strenge

og langvarige Vinter, deels fornemmelig paa Grund af

det i Foraaret dobbelt mislykkede Fiskeri, som er disse

Egnes vigtigste og næsten eneste Næringsvei, ere i den

Grad udtomte, at de ikke ville kunne indkjobe de Fode-

') Breve af samme Indhold ere under samme Datum afgaaede

til Kjtfbmændene Orum & Wulff og Gudmann, angaaende

Tilforsel til Ofjords Syssel, hl. Copiebog sst. Nr. 602

og 603.
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varer, som udfordres til deres endog tarveligste Forbrug 1859.

i den tilstundende Vinter. For nu at forebygge denne

Kalamitet, har Amtmanden andraget paa, at der ved

Regjeringens Mellemkomst maatte ydes de nævnte Egnes

Indbyggere en extraordinair Hjælp, og da Handel-

stederne i bemeldte Syssel, med Undtagelse af Olafsvig,

hvor der endnu haves noget, skjondt ikke tilstrække-

ligt, Forraad af Kornvarer, for nærværende Tid ere

aldeles blottede for Fodevarer, og det derhos ikke er

at vente, at de faste Handlende ville finde deres Reg-

ning ved at opsende en Kornladning til Budenstad, der

er det nærmeste Handelsted ved ovennævnte forarmede

Reppe, har bemeldte Embedsmand anholdt om, at Re-

gjeringen vilde drage Omsorg for, at vedkommende

Kjobmænd paa en eller anden Maade sættes istand til

nu strax eller i næste Maaned at oversende til Buden-

stad et Qvantum af 4—500 Tdr. Kornvarer, for derved

at forebygge Hungersnod iblandt de oveunævnte, til

dette Handelsted grændsende Reppers Indbyggere.

Under disse Omstændigheder maa Ministeriet ud-

bede sig Hr. Grossererens Erklæring snarest muligt

meddeelt, om De ikke maatte finde Dem foranlediget

til, endnu i indeværende Aar at opsende Kornvarer til

det nævnte Handelsted, og i Tilfælde af, at saadant

ikke maatte kunne skee, og Regjeringen saaledes vilde

blive sat i den ubehagelige Nødvendighed at oversende

Korn til dette Sted, for at forebygge den befrygtede

Ulykke, om da, og paa hvilke Vilkaar, De maatte være

villig til at paatage Dem Oversendelsen til Budenstad

i Snæfellsnes Syssel af det ovenfor anforte Qvantum

af 4—500 Tdr. Korn i indeværende Aar. — Justits-

ministeriet den 20. August 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 27. August.

Nord- og Oster-Amtet, ang. Kornmangel hos Amtets
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1859. Indbyggere. Khavn den 27. August 1859. —
August. I8i, Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 618.

Ved at fremsende Andragender fra Sysselmændene

i Ofjords og Skagafjords Sysseler, hvori disse Embeds-

mænd anholde om, at der ved Regjeringens Foranstalt-

ning nu i Efteraaret maae blive opsendte til Handel-

stederne i bemeldte Sysseler saadanne Forraad af

Kornvarer, der maae ansees tilstrækkelige til at fore-

bygge den ellers i disse Distrikter befrygtede Mangel

paa Fodemidier, nemlig resp. 2000 og 600 Tdr. Korn-

varer, har Hr. Amtm., næst blandt Andet at bemærke,

at De vel har Grund til at antage, at Tilforselen af

Fodevarer til Handelstederne i Amtet vil i dette Aar

blive noget rigeligere end den pleier at være, men at

det ikke destomindre under de forhaandenværende Om-
stændigheder maa antages, at de Kornladninger, som

de islandske Kjobmænd for egen Regning maatte ville

afskibe til Island i Sommer og til Efteraaret, ingen-

lunde ville blive tilstrækkelige til at afværge den truende

Hungersnod, i behgl. Skrivelse af 19. i f. M. aumodet

Ministeriet om, efter nærmere Undersogelse af, hvor-

meget Korn der allerede er blevet opfort til de for-

skjellige Haiidelsteder, at opfordre de paagjældende

faste Handlende til yderligere at overfore Kornladninger

til deres resp. Handelspladser, der ellers ikke vilde

faa tilstrækkeHg Forsyning, saaledes, at et vist Qvan-

tum Korn stilledes til Ovrighedens Disposition i ethvert

Syssel, til Uddeling imellem de trængende Communer

paa Credit i nogle Aar for en moderat bestemt Priis,

imod at det Offentlige garanterede de Handlende Laanets

Tilbagebetaling og Erstatning for det Tab, som dermed

kunde være forbundet.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. meddele, at efterat man hos de faste

Handlende i Skagafjords og Ofjords Sysseler har sogt

Oplysning om, hvor stort et Qvantum Korn allerede
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er eller endnu i indeværende Aar vil blive tilfort Handel- 1859.

stederne i de nævnte Sysseler, og specielt, hvormeget 27. August,

der er tilfort disse Pladser, siden Sysselmændene af-

fattede deres Underretninger, resp. den 22. Juni d. A.

og 4. f. M., har man nu modtaget Underretning om,

at der af de faste Handlende paa Ofjord deels allerede

er og deels vil blive nu i Efteraaret opsendt til denne

Plads et saadant Forraad af Kornvarer, der idetmindste

kommer det ovenfor berorte Qvantum meget nær, som

af vedkommende Sysselmand ansees tilstrækkeligt til

Distriktets Forsyning, idet der af Handelshuset Orum

<fc Wulff angives at være opsendt 600 Tdr. og af Gros-

serer Hillebrandt 400 Tdr. Kornvarer, samt af Kjob-

mand Tærgesen ca. 500 Tdr., alt dette efter at Syssel-

mandens Andragende er indgivet. Naar endvidere

hensees til, at Grosserer Gudmann har i indeværende

Aar opsendt til den samme Plads over 500 Tdr. Korn-

varer mere end i forrige Aar, hvilket Qvantum for-

mentes at ville blive i Behold efter Sommerhandelens

Slutning, hvorom man forovrigt hver Dag forventer

nærmere Underretning med et Handelsskib direkte fra

Ofjord, har man troet, at Handels-Etablissementerne

paa Ofjord ville være saa godt forsynede med Korn-

varer til Vinteren, at der for Tiden ikke turde være

tilstrækkelig Anledning for Ministeriet til i den Hen-

seende at træffe videre Foranstaltninger.

Skulde Hr. Amtm. imidlertid, efter den Forsyning

med Kornvarer, som befindes at være tilstede paa

Ofjord nu i Efteraaret, og som af de faste Handlende

ansees for at være fuldkommen tilstrækkelig til Ind-

byggernes Forbrug i Vinter, nære Frygt for folelig

Mangel paa Fodemidler i den tilstundende Vinter,

imodeseer man endnu i Efteraaret Deres Indberetning

desangaaende.

Hvad derimod angaaer Skagafjord Syssel, har man

efter de modtagne Oplysninger troet, at det vilde være

XVII. B. 41
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1859. at befrygte, at det Qvantum Korn, som af de faste

jTr
-*?"^*^" Handlende er og vil blive opsendt til Handelstederne

£i • August,
der i Sysselet, ikke vil være tilstrækkeligt til Distriktets

Forsyning, idet der, saavidt vides, til Efteraars-For-

syning ikkun agtes opfort 225 Tdr., og Ministeriet er

derfor sindet, efter derom at have indledet Forhand-

linger med Grosserer Hillebrandt, at soge den i dette

Distrikt befrygtede Mangel paa Fodemidler forebygget

ved Opsendelsen af et Qvantum Kornvarer, paa den

hensigtsmæssigste Maade og saavidt muligt i Overeens-

stemmelse med Deres Indstilling, hvorom De vil kunne

forvente at modtage nærmere Underretning, efter at

Sagen er bleven endelig ordnet.

Slutteligen bemærkes, at forsaavidt Hr. Amtm.

har andraget paa, at der i ethvert Syssel inden

Nord- og Ost-Amtet maa blive til Ovrighedens Dis-

position stillet et Qvantum Korn til Uddeling mellem

de trængende Communer, har Ministeriet, da der efter

de foreliggende Oplysninger ikke næres Frygt for nogen

folelig Mangel paa Levnetsmidler i de ovrige Sysseler

i Amtet, ligesom heller ikke noget Andragende derfra

er indkommet, ikke fundet sig foranlediget til at træffe

nogen Foranstaltninger i den Henseende. — Justitsmi-

nisteriet den 27. August 1859.

s. Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Vester-Amtet, ang. Kornuddeling i Snæfellsnæs

Syssel. Khayn den 3. Septhr. 1859 1
. — isi. Copieb.

(1858 og) 1859, Nr. 622. — Islandsk: Tioindi um stjårnar-

målefni Islands I, 295.

I Anledning af Hr. Amtmandens behgl. Skrivelse

af 3. i f. M., hvori De har andraget paa, at der ved

Ministeriets Foranstaltning maatte blive forskaffet et

Qvantum af 4—500 Tdr. Kornvarer, for derved at fore-

Justitsmin. Skriv. 17. Oktbr. 1859.
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bygge en befrygtet Hungersnod blandt Indbyggerne i

de mest nodlidende tre Repper inden Snæfellsnæs Syssel,

nemlig Breioavik, Staoarsveit og Eyrarsveit, skulde

man tjenstl. meddele, at der nu med et Agent Clausen

tilhorende Skib, der i disse Dage afgaaer til Stykkis-

holm, sendes 500 Tdr. Rug til gratis Uddeling blandt

de mest nodlidende Indbyggere i Snæfellsnæs Syssel,

navnligen i de tre ovennævnte Repper, hvorhos man

lige tjenstl. skulde anmode Dem om, behageligen at

ville paasee, at denne Rug, der vil blive afleveret efter

Reqvisition fra Ovrigheden, kun uddeles til virkelig

nodlidende Communer, og fordeles imellem disse efter

derom af Sysselmanden gjort og af Amtet approberet

Forslag, samt over hvad der uddeles i sin Tid at ville

indsende et derom aflagt Regnskab, tilligemed Op-

lysning om, hvorledes Hjælpen er fordeelt..

Det bemærkes, at da gratis Uddeling kun bor finde

Sted, naar samme er uomgjængelig nodvendig, har man

truffet den Overeenskomst med Agent Clausen, at han

i sin Handel modtager hvad der ikke maatte være ab-

solut Brug for til Uddeling blandt de nodlidende Com-

muner.

Om hvad der i denne Henseende foretages, saavel

som om Tilstanden i det Hele, forventes Indberetning

snarest muligt behagel. meddeelt. — Justitsministeriet

den 3. Septembr. 1859.

Kongelig Resolution ang. Afslag i Jordafgifter

paa Godser i Vester-Amtet. Khavn den 9. Septbr.

1859. Isl. Forestill, og Resol. Protok. (1858 og) 1859,

Nr. 36. Resolutionen er meddeelt Amtmanden i Vester-Amtet

i Skrivelse fra Justitsministeriet den 15. Septembr. 1859, see

Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 653; Islandsk: i Tioindi um
stj6rnarmalefni Islands I, 306.

I Justitsministeriets (Simonyj Forestilling 5. Septbr. J859

bemærkes Folgende:

41 *
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1859. Af de Staten tilhørende Jordegodser i Islands Vestamt,

9. Septbr. nemlig de saakaldte Arnarstapa og Skogarstrands Ombude,
* > - Stranda Syssels Jorder, og de saakaldte Bardastrands og Alpta-

fjords Jorderne, ere Landskyldsafgifterne indtil Fardag 1843,

istedetfor at erlægges enten in natura eller i Henhold til For.

16. Juli 1817 med Penge efter de aarlige Capitelstaxter, blevne

ydede af førstnævnte Ombud med 1 Rd. 57 Sk. pr. Væt eller

20 Alen, der udgjor for hver Alen 78
/a Sk. eller 9Rd.54Sk.

for et stort Hundrede (120 Alen), og af de bvrige Jorder med

90 Sk. pr. Væt, der udgjfir 4"/2 Sk. for hver Alen eller 5Rd.

60 Sk. for et Hundrede, hvorimod det ved allerh. Resolution

af 22. Septbr. 1842 blev bestemt, at for de 3 følgende Far-

dagsaar, fra 1843 at regne, \k af Afgifternes' Naturalbeltfb

skulde betales med Penge efter hvert Aars Capitelstaxts Priis

paa Middelalen.

Denne Ydelsesmaade, hvormed Leilændingerne paa bemeldte

Godser i Vestamtet saaledes ere vedblevne, for de 5
/6 af deres

LandskyJdsafgifter, at nyde en ikke uvæsentlig Moderation z

Afgifternes Belob, er fbrst ved allerh. Resolution af 27. Mai

1846 extenderet til at gjælde ogsaa for de følgende 3 Aar fra

Fardag 1846 at regne, og senere er ved allerh. Resolutioner

af 23. Septbr. 1848, 24. Januar 1852 og 31. Oktbr. 1855 be-

meldte Ydelsesmaade stadig paany bleven extenderet for 3

Aar ad Gangen, senest fra Fardag 1855 at regne, da de fra

Amtmanden og vedkommende Administratorer Tid efter anden

indkomne Erklæringer over Sagen eenstemmigen have gaaet

ud paa, at en Forhbielse af Landskyldens ved allerh. Resol.

af 22. Septbr. 1842 fastsatte Ydelse vilde være utilraadelig,

idet Saadant efter deres Formening uundgaaelig vilde have til

Falge, at flere af de omhandlede Jorder, der samtlige ere be-

liggende i den ufrugtbareste Deel af Vestamtet, vilde blive

tfdesatte, eftersom de fattige Leilændinge, der for stftrste Delen

maae ernære sig af Fiskeri, naar dette falder uheldigt ud,

ikke vilde vaire istand til at betale hOiere Afgifter.

Da den ved fornævnte allerh. Resol. af 31. Oktbr. 1855

bevilgede forlængede Moderation i Landskyldens Ydelsesmaade

af det fornævnte Jordegods i Vestamtet er udløben i Fardag 1858,

har Amtmanden over Islands Vestamt, Melsted, i Anledning

af flere til ham derom indkomne Andragender fra vedkommende
Godsadministratorer, nu paany henvendt sig til Ministeriet om
denne Sag, og idet han har bemærket, at de samme Grunde,

der hidtil have talt for, at Leilændingerne forundes den om-
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handlede, dem i en lang Aarrække allern. tilstaaede Modera- 1859.

tion i Landskyldens Ydelse, endnu ere tilstede, og det endog '* *

i forhoiet Grad, da Indbyggerne i "Vestamtet, og deriblandt ^' Septbr-

Leilændingerne paa det omhandlede Jordegods allerede have

udredet og ville komme til at udrede betydelige Udgifter i

Anledning af den i Island udbredte Skabsygdom blandt Faa-

rene, ligesom ogsaa de sidstforlbbne Aar i flere Henseender

have været meget ugunstige for dem, har han anholdt om, at

meerbemeldte Moderation endnu maatte bevilges for 3 Aar, fra

Fardag 1858 at regne, dog saaledes, at det maatte paalægges

Administratorerne ved Fæsteledighed at forhøie Landskylden

i de Tilfælde, hvor Gaardens Beskaffenhed og de tiltrædende

Fæsteres Formuesomstændigheder maatte gjore det tilraadeligt,

efter Amtets nærmere Bestemmelse i ethvert enkelt Tilfælde.

1 Betragtning af de foranfbrte Omstændigheder anbefaler

Ministeriet det saaledes af Amtmanden fremsatte Forslag, og

da Indenrigsministeriet, til hvilket man desangaaende har hen-

vendt sig, ei heller har fundet Noget at erindre imod Forslaget,

indstilles

:

at Leilændingerne paa de Staten tilhorende God-

ser i Islands Vestamt fremdeles i 3 Aar, fra Fardag

1858 at regne, maa forundes den dem i de senere

Aar bevilgede Moderation i Ydelsesmaaden af deres

Landskyld, saaledes, at de betale 5
/e af samme efter

gammel Evaluation, og 1k med Penge efter hvert

Aars Capitelstaxts Pris paa Middelalen, dog saa-

ledes, at det paalægges vedkommende Administra-

torer ved Fæsteledighed, efter Amtets nærmere Be-

stemmelse i hvert enkelt Tilfælde, at forhbie Land-

skylden , naar Gaardenes Beskaffenhed og ovrige

concrete Omstændigheder tillade det.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Gliicksborg den 9. Sep-

tembr. 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til den constitu-
13, SePtbr-

erede Sysselmand i Hunavatns Syssel, Christiansson,

ang. Laan til Indkjob af Korn for bemeldte Syssel.
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1859. Khavn den 13. Septembr. 1859. — isi. Copiebog

13. Septbr. (1858 og) 1859, Nr. 648. - Islandsk: Tftindi um stjdrnar-

malefni Islands I, 295-297.

Ved at indberette, at det paa et den 25. Juli d. A.

afholdt Sysselmode blev bragt i Erfaring, at de til Handel-

stederne inden Hunavatns Syssel i sidstafvigte Foraar

opsendte Kornvarer ville blive aldeles utilstrækkelige

tii navnligen de fattigere Indbyggeres Forsyning næst-

kommende Vinter, har Hr. Kammerraaden, i Forening

med Distriktslæge Skaptason, da det paa bemeldte

Mode blev Dem overdraget at tilskrive Grosserer Hille-

brandt om, i indeværende Efteraar at forsyne Handel-

stederne i dette Syssel med et Forraad af 1200 Tdr.

Kornvarer, i behgl. Skrivelse af 26. s. M. udbedet Dem
Ministeriets Bistand til, at Grosserer Hillebrandt efter-

kommer den til ham saaledes rettede Begjæring, og i

modsat Fald anmodet Ministeriet om, i Betragtning af

en ellers blandt Sysselets Indbyggere befrygtet Hun-

gersnød, at foranstalte det nævnte Qvantum Kornvarer

paa en eller anden Maade anskaffet.

Efter at man i Anledning heraf havde opfordret

Grosserer Hillebrandt til at opfylde den omhandlede

til ham rettede Begjæring, har man modtaget hans Er-

klæring om, at han ikke af egne Midler seer sig istand

til at indkjobe for at opsende til Handelstederne i

Hunavatns Syssel i indeværende Efteraar et yderligere

Forraad af Kornvarer end det, der allerede er tilfort

dem, hvorimod han har erklæret sig villig til, saafremt

Ministeriet maatte kunne tilveiebringe det' til Varernes

Indkjob fornødne Beløb, at overfore i indeværende

Maaned 800 Tdr. Kornvarer til Skagastrand, og saa-

ledes staa i Forskud for de ved Oversendelsen heraf

til Fragt, Assurance m. m. medgaaende Omkostninger,

indtil Varernes Ankomst til Handelstedet.

Da Ministeriet efter det Anførte maatte ansee

denne Sags Fremme for paatrængende nødvendig, og
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idet man derhos troer at burde modtage det af Gros- 1859.

serer Hillebrandt gjorte Tilbud, er der paa forventet 13. Septbr.

Tillægsbevilling tilstaaet Hunavatns Syssel et Laan af
--rr

'

*

5083 Rd. 2 Mk. til Indkjob af de paa hoslagte Con-

nossement opforte 400 Tdr. Rug a 5 Rd. 2 Mk., 200

Tdr. Bankebyg å 8 Rd. 1 Mk. 8 Sk. og 200 Tdr. Ærter

å 6 Rd. 3 Mk., hvilke Kornvarer sendes med Skibet

»Frederik«), Capt. Christiansen, og ville blive oplagte

paa Holanæs Handelsted, hos Faktor Knudsen, for

derefter af ham at udleveres efter Ovrighedens Re-

qvisition, og kunne efter Tillæg af den Godtgjorelse,

som Grosserer Hillebrandt har betinget sig for Fragt,

Assurance, Oplægnings- og Udleverings-Udgifter i Is-

land ni. m., nemlig for Tonde Rug 2 Rd. 4 Mk.,

Bankebyg 2 Rd. 4 Mk. 8 Sk., Ærter 2 Rd. 3 Mk.,

overlades Vedkommende for en Priis af resp. 8 Rd.,

11 Rd. og 9 Rd. pr. Tonde.

Hvad angaaer Tilbagebetalingen af det anmeldte

Laan, har man troet, at det, uagtet der ikke er an-

draget derpaa, vilde være det Forsigtigste at bestemme

en Frist, der i fornodent Fald kunde benyttes til Til-

veiebringelsen af de til Laanets Refusion lornbdne

Pengemidler, og Ministeriet er derfor sindet at andrage

paa, at der med Laanets Tilbagebetaling gives nogen

Henstand, men iovrigt vi) Hr. Kammerraaden blive

nærmere underrettet om Vilkaarene, saasnart Tillægs-

bevillingsloven er vedtaget af Rigsdagen.

Ifolge Grosserer Hillebrandts Begjæring maa man

derhos anmode. Dem om, at ville drage fornoden Om-
sorg for, at den forommeldte ham tilkommende Godt-

gjorelse for Fragt, Assurance m. m., der vil udgjore

iait 2116 Rd. 4 Mk., bliver indbetalt til Faktor Knudsen

paa Holanæs, forinden Skibets Afgang derfra.

Idet man sluttelig maa anmode Dem om, noie at

ville paasee, at fornævnte Qvantum Kornvarer uddeles

med Skjonsomhed, forventer man snarest muligt Deres

Tilstaaelse for Varernes Modtagelse, og i sin Tid noi-
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1859. agtige OplysniDger oin deres Anvendelse behgl. med-

*"JS^^ deelt. — Justitsministeriet den 13. Septembr. 1859.

u.Septbr. Almindelige Regler, som indtil videre skulle

gjælde paa Island med Hensyn til Behandling af

Faareskabs-Sygdommen. Reykjavik 14. Septembr.

1859. Disse Regler ere udgivne af de kongel. Commis-

sairer i Faareskabs-Sagen, Prof. Tscherning og J6nSigurbsson.

Original-Aftryk i prenlsmioju Islands 1859, 4 Bl. i 4to
. Anfttrt

som publiceret 1860 i S<3nder-Amtet i Arnes Syssel ; i Vester-Amtet

1860 i Snæfellsnæs Syssel 5 — Hiroir, 3. Aarg. (22. Decbr. 1859),

S. 1—7. Tioindi um stjérnarmålefni Islands 1, 297—304. —
Dansk: i Tidsskrift for Veterinairer VII, 112—120.

Almennar r e g 1 u r , sem gilda skulu fyrst um

sinn å Islandi, viovikjandi fjårklåoanum.

1. Logreglustjornin a ab leitast vib meb ollu moti,

sem i bennar valdi stendur, ab kæfa nibur fjårklåba

Jmnn, sem 1 landinu er, girba fyrir utbreibslu hans og

endurkviknun, einkum meb nægilegum abskilnabi saub-

fjår [)ess, sem klåbsjukt er, eba grunab um sykina, og

meb J)vi ab vib hafa å réttan hått lyf [)au, sem lækna

sykina, |mr sem hun a ser stab, og eyba séttnæmi J>vi,

er henni fylgir. Yfirvoldin sjålf, og hver så, sem er

J)eim undirgefinn i opinberri |)j6nustu, eiga å J)aim hått,

sem bezt gegnir, ab reyna til ab aptra fm, ab bændur

skeri sjålfkrafa svo nibur saubfénab sinn, ab 6ttast megi

skablega fækkun saubfjårins, svo ab jmr af geti leidt

hnignum jarbræktarinnar i landinu.

2. Amtmenn og syslumenn eiga ab utvega, eins

opt og J>eim er unnt, åreibanlegar skyrslur um heil-

brigbisåstæbur saubfjårins l. hérubum J)eim, sem J)eir eru

yfir skipabir; fåi J>eir nokkurn veginn åreibanlega vitn-

eskju um, ab ny hætta muni biiin af fjårklåbanum, og

han" J>eir \)6 enn eigi fyrir ser ålit J)eirra manna, sem

beri læknislegt skyn å [)vi måli, eiga J)eir, svo fljott

sem kostur er, ab låta d^ralækni skoba saubkindur J>ær,

1
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sem hættan ftykir bum af. Komi sykin i lj6s i sveitum 1859,

j)eim, er liggja vib syslumot, skal skyra logreglustj6r- 13. Septbr.

anum i hinui næstu syslu fra J)vi.
—

*

3. Allir fjareigendur i hverju amti skulu åminntir

um, ab sjalfir [)eir eigi af fremstå raegni ab ala onn

fyrir heilbrigbi saubfénabar sins, og ab J)vi leyti skal

J)ess eiukum gætt:

a) ab bændur eigi seti meiri fénab a vetur, en J)eir

eiga nokkurnveginn vist ab geta fébrab svo vel sé.

b) ab bændur fækki fénabi si'num, eins og naubsyn

f»ykir til vera, undir eins og foburskortur [)ykir ab yfir

muni vofa.

c) ab bændur, jafnframt nægu fobri, veiti skepnum

sinum hiisaskj61, sem J)ær vib ])urfa, og nægilegt gott

vatn ab drekka.

d) ab bændur eins forbist, ab fénabur sé i ofheitum

hiisum, eins og ab hann verbi ab biia undir skabvænum

åhrifum af miklum kulda og 6vebri.

e) ab gætt sé hins mesta hreinlætis i fénabarhusum,

J)egar fé hefir innistobur.

f) ab bændur gæti {)ess, sem [)eim er framast unnt,

ab saubfé jieirra hafi eigi samgaungur vib annara fé,

sem annabhvort er klabsjiikt, eba grunab um klåbs^ki;

og komi einhver abkomukind saman vib fé einhvers, og

nokkur ottavon sé, ab hun sé eigi heilbrigb, skal hrepp-

stjora eba einhverjum hreppsnefndarmanni getin vitn-

eskja um, og kindinni haldib abskildri fra ollu obru fé,

unz hreppstjérinn kemur.

g) Allan saubfénab skal ibulega skoba vandlega,

til ab gæta ab, hvort merki sjaist nokkurs horunds-

kvilla (klåbavottur, 6j)rifaklabi, hrubrar, vos, skurfur,

J)valasyki o. s. frv.), sem ugga megi ab klåbi sé.

4. Finnist klåbi i saubfé einhvers bonda, skal |mb

{)egar i stab gefib til vitundar hreppstjora eba einhverjum

hreppsnefndarmanni. Eigandi fjårins skal jafnframt

tafarlaust ala onn fyrir, ab J>vi sé haldib svo abskildu,

ab annara saubfé sykist eigi af J>vi. Somuleibis skal
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1859. og vib hafa lyf f>au, er geti læknao klåbasykina og af-

14. Septbr. styrt henni *. Ab svo miklu leyti, sera kostar er, skal

" |>egar greina hinar sjiiku kindur fra J>eim, er heilbrigoar

virbast, og meb fråbærri umhyggju vib hafa lyfin vio

hinar sjiiku. Skinn og ull af kindum Jrøim, sem skornar

verba eba drepast af fé }>vi, er menn eru hræddir um
ab klåbi sé i, skal fara meb eins og sibar segir i

9. grein.

5. Jiegar hreppstjorinn (hreppsnefndin) fær vitn-

eskju J>å um klåba, sera åbur er um getib, skal hann

(hun) ala bnn fyrir, ab eigandi hins sjiika fjår hlybnist

reglum J)eim, sem hér å undan eru settar um mebferb

alls fjårins, og skal hreppstj6rinn (hreppsnefndin) koma

[)ångab sjålfur optar en einu sinni til ab sjå um [>etta.

Hreppstj6rinn (hreppsnefndin) skal og skyra syslumanni

fra hib hrabasta, hvernig åstatt sé meb saubfé t>ab, sem

tekib er undir voktun, og gefa honum til vitundar, [)egar

') Athugasemd. Sem lyf til ab lækna fjårklåba og af-

styra honum er einkum råbanda til ab vib hafa t6bak,

og getur f>ab komib ab gt$bu gagni, ab vib hafa tébaks-

s6su, sem svo er kbilub, eba bllu heldur tébaksseybi, sem

alf)]fba manna fekkir, og skal hella lyfi fessu hér og hvar

å kropp kindarinnarj en sé sykin [)egar komin i lj6s å

mbrgu fé einhvers b6nda, eba einstaka kindur sé orbnar

rojb'g klåbsjukar, |)å skal sjå svo um, ab lyfib renni um
allan kroppinn, og {>ab å bllu fénu, og må Jiab giora meb

sbmu abferb, og hbfb er, l>egar lyfinu er nuib i skinnib,

eba hellt å hbrundib, ef menn eigi vilja vib hafa t6baks-

bab, sem J)6 er betra, og [mrf lyfib J)å eigi ab vera eins

I>es8i er tilbuningur t6baksseybisins : Taka skal eitt

pund af tébaki (_rj61i, rullu, tébaksblbbum fra Amenku,

eba kavendish ttfbakij småsaxa og seyba i 24 mbrkum

vatns ab minnsta kosti um 3 stundir, unz 12 merkur ab

eins eru eptir. Tvær merkur af seybi {>essu skal [>ynna

meb bbrum 2 mbrkum vatns, \}6 må hafa gamalt hland

i stab fj6rbungs eba jafnvel {)ribjungs af vatninu. T6baks-

seybinu må og niia i einstaka bletti, ån {>ess [>ab sé [>ynnt

ab nokkru.

i
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nokkur hættuvon er ab annara sauofé sykist af |)vi. 1859.

Hreppstjorinn (hreppsnefndin) skal gefa ollum saubfjår- 14.Septbr.

eigendum i hreppnum J>ab til vitundar, hverir J>eir bæir~
-*^'^~

sé, er ottast megi ab klåbi sé a.

6. |>egar hreppstjorinn (hreppsnefndin) fær vitn-

eskju uin, ab einhver abkomukind, er hætta se biiin af

sokum klåba, hafi hlaupizt saraan vib eitthvert fe i

hreppnum, ber honum (henni) ab ala onn fyrir, ab slikri

kind sé haldib nægilega abskildri fra obru fé å kostnab

eigandans, og nieb hana sé farib samkværat reglum

{>eim, sem settar eru um lækmngar fjarklåbans, unz

enga hættu J)arf lengur ab éttast, ab abrar kindur veikist

af henni. Å sama hatt skal fara meb annara kindur,

J>ær er hætta J>ykir af standa sokum klaba, er J>ær verba

fundnar fyrir utan Jandareign eigandans.

7. |>yki syslumanni, eptir skyrslum ]yeim er hann

hefir fengib, sem nokkurstabar sé otta von um, ab sott-

næmi eigi ser stab, eba ab [mb hafi J)egar borizt å ymsa

bæi i hreppnum, skal hann, svo fljott sem unnt er,

skyra amtmanni fra, og stefna til sin dyralækni |)eim,

sem [>ar er skipabur; skal dyralæknirinn fara til bæja

J)eirra, sem sykin er å, og ranusaka, hvort frekari råb-

stafanir J)urti, en J^ær, sem J>egar eru gjorbar, til ab

stemma stigu fyrir' utbreibslu sottnæmisins, og kæfa

nibur s^kina. Skuldbindi eigandinn sig til sjålfviljug-

lega, ab gjora t>ab er dyralækninum J>ykir naubsyn til

bera, skal [)egar framkvæma [)ab, en ab obrum kosti

skal syslumanni [)egar i stab skyrt fra. Vib rannsokn

J>essa skal dyralæknirinn jafnframt hyggjavel ab, hvort

råbstafanir J)ær, sem åbur hafa verib gjorbar til ab

stemma stigu fyrir utbreibslu sykinnar, eptir J>vi sem

åstatt er, })ar sem hun er, megi telja fullnægar, og

hafi vanrækt eba skeytingarleysi ått ser stab i \>vi efni,

skal hann skyra syslumanni fra J)vi. Sé enginn dyra-

læknir til, skal stefna tiJ obrum manni, er vit hafi å

målinu, og gengur hann J>a i stab ctyralæknisins.
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1859. 8. Råbstafanir })ær, sem dyralæknirinn telur naub-

14. Septbr. synlegar til ab kæfa nibur s^kina, samkvæmt J>vi, sem
""""^

i J^essum reglum er fyrir skipab, og sem eigandi fjårins

vill eigi sjålfviljugur htybnast, [>ær skal framkvæma

eptir ålyktun amtmanns, eba eptir ålyktun s^slumanns,

eptir heimild fra anitmauni, sé hætta bråblega biiin ; en

syslumabur ber åbyrgbina, se råbstafanir pessar van-

ræktar. Verbi sii raun å, eptir ab dyralæknirinn hefir

haft fram rannsokn |)å, sem åbur er getib, ab eigandi

hins s^kta fjår eba hreppstjérinn sé {jess valdandi sokum

vanræktar å skyldum sinum, ab sykin haft" magnazt svo,

ab hættan hafi aukizt vib {)ab af s6ttnæminu meira en

J)urfti ab vera, skulu hlutaoeigendur greioa hæfilegar

sektir, eptir urskurbi og råbstoftm yfirvaldsins.

9. Sérhverja J)å saubfjårhjorb, er dyralæknir telur

klåbsjiika, skal })egar abgreina svo fra obru fé, ab allri

hættu sé afst^rt, ab s6ttnæmib utbreibist, skal })vi setja

fastar reglur um }>ab å hverjum einstokum bæ, eptir

{>vi sem dyralæknirinn segir fyrir, eba einhver så mabur,

sem til ))ess er skipabur, og skal J>eim reglum vandlega

hlydt. Låti eigandinn skera féb nibur, eba uokkurn

hluta J)ess, sem åvallt skal gjort undir umsjon yfir-

valdsins, og, ab svo miklu leyti Jwi verbur vib komib,

undir umsjon dyralæknisins, eba ab minnsta kosti ab-

stobarmanns hans, eba [)ess sem i -hans stab er settur,

skal allt um jpab hafa abgreininguna og halda henni

åfram, svo lengi sem nokkur kind er lifandi af fénu.

pess skal og gætt, ab sottnæmib utbreibist eigi vib skinn

hinna skornu kinda, eba vib fjarhiis [)au, er J)ær hafa

verib i, kviar eba heimalond, né heldur vib saubatabib i

fjårhusunum l
.

, # i

') Athugasemd. I f)essu efni skal gætt reglu feirrar, sem

nu skal greina, ab svo miklu leyti, sem hlutabeigandi

dyralæknir eigi telur abra abferb haganlegri, eptir Jjvi sem

åstatt er å hverjum stab fyrir sig. Haga [>å, sem grunabir

eru um s6ttnæmi, må um vetur telja hættulausa 4 vikum

eptir j>ab |)eir voru si'bast notabir til hagbeitar fyrir klåb-
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10. Verbi J)ab fe, sem klåbsjukt er, og sem greint 1859.

er fra bbru fé eptir rabstofun dyralæknisins eba annars 14. Septbr.

}>ess manns, sem i hans stab er skipabur, eba eptir

rabstofun yfirvaldsins, eigi haldib svo vandlega fra sara-

gaungum vib annara fé, ab alls engin hætta sé buin,

ab sottnæmib utbreibist af J)vi, skal leggja fyrir eig-

andann, ab vib hafa l)egar i stab, eba svo fljott sem

aubib er, [>ess kyns lækningar, sem dyralæknirinn, eba

så sem i hans stab kemur, telur nægilegar til ab ut

ryma sykinni ur fé hans. Svo lengi sem eigandinn

synir nokkra vanrækt i {)essu efni, skal syslumabur

annast, ab hofb sé opinber umsjon meb abskiluabi fjårins,

svo ab engin otta von sé, ab svo miklu leyti orbib getur,

sjiikt eba grunab fé, og å sumrum O vikum eptir. Fjår-

hus [>au, sem talin eru hættuleg sc5kum s6ttnæmis, skal

vandlega hreinsa, og ser i lagi [)annig, ab [)egar buib er

ab flytja allt tab burt, skal hella sj6bheitu vatni åjttturnar,

garbana og veggina, svo langt upp eptir, sem kindin getur

til nåb ab snerta. l>egar buib er ab hreinsa fjarhusin,

eins og nu var sagt, skal kinda |>au innan og fylla Jiau

reyk af einhverju |)vi brennsluefni, sem megnan reyk leggur

af, svo ab blossatm leggi a alla [m hluta hussins, sem

eigi kviknar i, og ab reykinn geti lagt inn i hverjaglufu,

hversu lftil sem er. Saubatabib ur slfkum hiisum skal

flytja J)ångab, er heilbrigt fé eigi komizt ab, eba hylja

meb tabi annars fénabar. [>vi næst skal svo um buio,

ab lopt geti leikib um husin i 6 vikur eptir, åbur en inn

i fmu sé låtib heilbrigt saubfé.

Flytja skal og vandlega allt saubatab ur kvium {>eim,

er grunur liggur å um s6ttnæmi, og skal meb f>ab fara å

sama hått og meb saubatabib ur fjårhusunum. Allan vib

skal Jjvo ur sj6bheitu vatni, og veggina, [)å er {)ola svo

mikinn hita, skal fara meb å sama hått og J>ann hluta

fjårhusanna, er eldur vinnur eigi å. Enga heilbrigba

saubkind må hafa far sem kviar hafa verib hafbar, fyr

en 6 vikum eptir hreinsunina. Gærurnar af hinum syktu

eba grunubu saubkindum skulu latnar liggja um hrib i

tébaksseybi \>vi9 sem åbur er um getib, blbndubu vatni ab

helmingij [ivi næst skal [)vo [lær i vatni, og hengja J^ær

upp og [>urka.
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1859. fyrir Jm, ab s6ttnæmib lit breibist fra fé hans, og skal

14. Septbr. su umsj6n vera sett å kostnab eigandans.

11. Baba skal vel allt J)ab fé, sem er i grennd

vib hib klåbsjiika fé, og sem dyralæknirinn, eba så mabur,

sem i hans stab kemur, telur hætt vib ab kunni ab

sykja aptur lit fra ser.
,

12. Hver så, er gjorist sekur i ab afrækja råb-

stafanir J>ær, sem yfirvaldib og dyralæknirinn, eba så

er i hans stab kemur, hafa gjort, eba vanræki ein-

hver umsj6n [)å, sem honum er å hendur falin, skal

sætafésekt, er yfirvaldib åkvebur, eptirj)vi, hvernig van-

rækt J)eirri er håttab.

13. Ur hrepp J)eim, J>ar sem fjårklåba verburvart

å vori, må engan saubfénab reka å afrétti, fyr en så

mabur hefir skobab, er vit hefir å og til t>ess er skip-

abur af yfirvaldinu, og hann telur féb meb ollu klåb-

laust, og J)6 |3vi ab eins, ab J)ab hafi eigi hinar næstu

6 vikur å undan haft samgaungur vib klåbsjiikt fé.

14. Halda skal hreppsnefndum peim og syslu-

nefndum, sem J)egar eru skipabar, ab svo miklu leyti

J)6rf gjorist, reisa J)ær vib, })ar sem J)ær eru eigi

fullsettar, og stofna J)ær |)ar, sem j)ær eru eigi enn

settar. Hreppanefndirnar skulu einkum låta sér annt

um, ab få sem åreibanlegasta vitneskju um heilbrigbis-

åstæbur saubfjårins, hver i sinum hrepp, og skulu hreppa-

nefndarmenn {m sjålfir i&ulega rannsaka og skoba féb

i hreppnum, einkum å veturna og å vorum, |)egar aukast

fara samgaungurnar millum saubfjårins frå ymsum bæjum.

Hvenær sem hreppstj6rinn eba einhver hreppsnefndar-

mabur J>ykist verba klåba var i fé einhvers bonda, skal

ab farib å sama hått, og ef eigandinn hefbi frå })vi sk^rt.

15. Beibist eigandi hins klåbsjiika eba grunaba

fjår abstobar d^ralæknisins vib lækmngu fjår sins, skal

hann få hana, ab svo miklu leyti aubib er, ån alls

kostnabarauka fyrir hann, og verbi [>ab sannab, ab hann

sé svo fåtækur, ab hann geti eigi keypt lyf J)au, er til

lækninganna J>urfa, getur yfirvald hans låtib hann få
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lyfin, og sker yfirvaldib sibar ur, hvort honum verbi 1859.

gefin upp borgunin fyrir |>au.
TTsJtbr'.

Ef dyralæknirinn i J^essu eba obru parf abstobar-

manna, er triia megi fyrir stjorn å lækningastorfunuin,

til ab stemraa stigu fyrir tjårklåbanum og kæfa hann

nibur, skal amtmabur, eba J^a syslumabur, ef bråoa naub-

syn ber til, anriast, ab hann fåi abstobarmenn, og skulu

J)å einkum teknir til greina [)eir menn, er dyralæknir-

inn stingur upp a. Dyralæknirinn er hinn næsti yfir-

mabur abstobarinanna, sera honum eru skipabir, ab })vi

er snertir 611 lækningastorf.

16. Allir hlutabeigendur skulu sk^ra næstu yfir-

monnum sinum fra heilbrigbisåstæbum saubfjarins, og

ollu sem gjort er til ab litryma fjårklåbanum, svo

opt og nakvæmlega, ab J^eir åvallt hafi åreibanlega

vitneskju um allar åstæbur, og skal hver yfirmabur gefa

undirmonnum sinum reglur um Jmb, svo ab abferbin

verbi i l>vi efni samkynja i ollu umdæminu; ser i lagi

skal hreppstjérinn eba hreppsnefndin semja skyrslu, ab

minnsta kosti einu sinni å månubi hverjum, og senda

syslumanni, svo fljott sem aubib er. Um ékyrslur dyra-

læknanna er akvorbun gjorb i reglugjorb }>eirri, er vér,

hinir kominglegu erindsrekar, hofum samib handa J)eim.

Reykjavik 14. September 1S59.

H. C. Tscherning. J6n Sigurbsson.

Instrux for Dyrlægerne Hansteen og Krause, 14 - SePtbr -

udstedt af de kgl. Commissairer, Professor Tscher-

ning og J6n Sigurflsson, ang. deres Fremgangs-

maade i Faareskabs-Sagen. Reykjavik 14. Septbr.

1859. — Tibindi um stj6rnarmålefni Islands I, 304 -305. —
,

Hirbir 3. arg., S. 7-8.

Re gi u gjorb fyrir dyralæknana Hansteen og

Krause, meban J>eir dvelja å Islandi sokum fjarklåba

J>ess, sem J)ar gengur yfir.
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1859. 1. Dyralæknarnir ei£a, hvor um sig og i sam-

14. Septbr. einingu, ab Jeggja alla aliio å ab styrkja meb læknis-

råbum, sem framast J)eim er unnt, allar råbstafanir

}>ær, sem gjorbar eru til ab litryma og afstyra fjår-

klåbanum.

2. |>eir skulu nota sérhvert tækifæri, sem J)eim

b^bst, til ab afla ser vitneskju, svo nåkvæmrar, sem

aubib er, um heilbrigbisåstæbur saubfjårins i hinum ymsu

hérubum landsins, og einkum skulu J)eir hafa gætur å,

J)ar sem fjårklåbinn Jjegar hefir komib i ljos.

3. Fåi {)eir vitneskju um, ab nokkur ny hætta sé

biiin af fjårklåbanum, skulu J)eir hib allrabråbasta skyra

logreglustjorninni fra, og einkum smia ser ab hlutab-

eiganda s^slumanni, ef enginn frestur må verba å rann-

såkninni.

4. Dyralæknarnir skulu, eins og J>eir framast geta,

gegna åskorun yfirvaldanna, ab leggja råb å og skyra

fra åliti smu i J)eim efnum, er nå til dyralæknmganna,

og somuleibis låta i te abstob sina, [)ar sem yfirvaldib

telur naubsyn å, ab \yeir sé nærstaddir. J>vi ab eins

mega peir synja sliks, ab J)eir sé veikir, eba ab [)eir

sé bundnir vib Jmu d^ralæknastorf, sem meira sé undir

komib, og sem J)eir mega eigi frå hverfa })egar i stab.

j>eir skulu åvallt skyra stiptamtmanni frå, er peir skipta

um bustabi, ab svo miklu leyti j^eir geta jyvi vib komib.

5. Dyralæknarnir skulu hafa, eptir Jrvi sem J)orf

krefur, stobugar gætur å bæjum J>eim, J)ar sem klåbinn

hefir j)egar komib i ljos, unz J>eir geta talib sykinameb

ollu utr^mda.

6. Skyldi svo fara, ab dyralæknarnir væri bebnir

ab koma i hin umdæmin, skal dyralæknir Hansteen

fyrstur taka ab sér Jmb starf. Ab obru leyti skulu J)eir,

|)egar hinir konunglegu erindsrekar eru farnir héban af

landi, og [)egar {>eir hafa lokib storfum J)eim, sem J>eim

hafa verib falin å hendur å tilteknum stobum, sk^ra

hlutabeiganda amtmanni frå, hvab f>eir sameiginlega hafa

afråbib um storf sin framvegis.
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Dyralæknarnir skulu ibulega skyra logreglustjorn- 1859.

inni fra heilbrigoisastæoum sauofjarins, ab J)vi er klåoann
j^~g^Jj^

snertir, samkvæmt J>eirri vitneskju, sem Jjeir hafa aflab

ser. |>eir skulu og skyra yfirvaldinu fra, hvab })eir han

aogjort til ab ryma burtu sykinni
5

og ab miuusta kosti

skulu J)eir einu sinni å månnbi hverjum senda syslu-

manni svo nåkvæma skyrslu um J>etta, sem j)eim er

auoio, en syslumaour sendi amtmanni.

7. Ab ooru leyti skulu dyralæknarnir hafa gætur

å heilbrigoisastæoum alidyra al Ira, og reyna ab komast

fyrir orsakirnar til hinna tioustu og hættulegustu sjiik-

doma, og hver råb séu hentust til ab afstyra [)eim og

lækna. Skyrslu skulu J>eir og senda loggæzluråoherranum

um åraugurinn af rannsoknum sinum i t>essum efnum,

meban j>eir dvelja å Islandi.

Reykjavik 14. September 1859.

H. C. Tscherning. J6n Sigurbsson.

Finantsministeriets Bekjendtgj oreise augaaende 20. septbi

Indskrivningsbijger for uopsigelige Stats-Obliga-

tioner. Khavn den 20. Septbr. 1859 1
. — Original-

Aftryk hos Schultz, 4 Bl. i 4*°. Dep. Tid. 1859, S. 587— 596.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1859, S. 158—161.

Bekjendtgjorelse fra Finantsministeriet , an-

gaaende Indskrivningsbogerne for uopsigelige Obliga-

tioner af Monarchiets Statsgjæld.

• Efterat det var taget under Overveielse, hvorledes

de hidtil gjældende Regler om Indskrivningen af 4 pCts.

fra Creditors Side uopsigelige Obligationer af Monar-

chiets Statsgjæld i Finantsministeriets Indskrivnings-
•

boger kunde være at forandre, i det Oiemed at lette

Benyttelsen af disse Boger for Obligations-Eierne i

) Justitsmin. Skriv. 7. Novbr. 1872.

XVIL B. 42
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1859. hele Monarchiet, har Finantsministeriet nedlagt aller-

20. Septbr. underd. Forestilling om denne Sag, og har det derefter

* * ' behaget H. M. Kongen ved allerh. Resolution af 23.

Juli d. A. allern. at bifalde, at nedenstaaende Regler

herefter skulle gjælde for Indskrivningen ; hvilke Regler

saaledes, forsaavidt Monarchiets Statsgjæld angaaer, i

det Hele træde i Stedet for Bestemmelserne i de kgl.

Resolutioner af 3. April 1835 og 27. Decémbr. 1844

(bekjendtgjorte ved Plakat og Patent af 4. April 1835,

samt ved Plakat af 28. Decbr. 1844):

1) Enhver Eier af 4 pCts. fra Creditors Side

uopsigelige Obligationer af Monarchiets Statsgjæld kan

erholde disse optagne i IndskrivningsbOgerne, naar han

indsender dem til Finantsministeriet med en skriftlig

Begjæring om deres Indskrivning. Denne Begjæring

bor indeholde en noiagtig Fortegnelse over de Stats-

papirer, som onskes indskrevne, og opgive Eierens fulde

Navn, borgerlige Stilling og Bolig.

2) Skulde Nogen onske at indlevere Obligationer,

som bære en lavere Rente end 4 pCt., omsættes disses

paalydende Sum, forend de indskrives, til den Sum,

som til 4 pCts. Rentefod giver samme Rente.

3) Det Obligationsbelob, som skal indskrives, maa
idetmindste udgjore 100 Rd. I Reglen ville kun Sum-
mer paa hele Hundreder Rigsdalere blive optagne i

Bogerne, og naar et Obligationsbelob, som ikke udgjor

en saadan rund Sum, onskes indskrevet, da vil kun den

Deel af Belobet, som udgjor hele Hundreder Rigsdalere,

blive indskreven, og det Overskydende efter Eierens

eget Valg enten blive udbetalt ham contant efter Cours,

dog ikke over pari, eller erstattet ved, en ny Obliga-

tion for det paalydende Belob. Dog skal det være

Finantsministeriet forbeholdt, hvor særegne Grunde tale

derfor, at afvige fra den Regel, at kun runde Summer
kunne optages i Bogerne.

4) For at en Obligation, som efter dens Indhold

eller efter Paategningerne paa den har tilhort en Anden
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end den, for hvem den forlanges indskreven, skal kunne 1859.

indskrives, maa den være noteret i Statsgjældscontoi- 20. Septbr.

rets Boger paa dens Navn, for hvem den skal ind-
—

skrives, eller paa Ihændehaver, uden at have erholdt

senere Transport eller Eiendomspaategning, og der maa
efter denne Notering være forlobet en for dette Slags

Obligationer gjældende Rentetermin og derefter 3 Maa-

neder, uden at der er skeet Anmeldelse til Finans-

ministeriet om, at Obligationen er frakommen den tid-

ligere Eier eller Nogen, som maatte være traadt i

hans Sted.

5) Naar Obligationerne i Overeensstemmelse her-

med kunne indskrives, kasseres de af Ministeriet, som

opforer Belobet paa Eieréhs Foiium i Indskrivnings-

bogerne, og meddeler ham et Indskrivningsbeviis. Dette

Beviis kan ikke afhændes, men den indskrevne Kapital

kan overfores til en anden- Eier paa den i Nr. 9 om-

handlede Maade. Indskrivningsbeviset kan pantsættes,

naar Eieren underskriver en Erklæring i Indskrivnings-

bogen om, at han pantsætter den indskrevne Capital

til en bestemt Person, og Indskrivningsbeviset forsynes

med Paategning herom af Statsgjældsdirecteuren. Denne

Erklæring vil da kun med Panthaverens i Indskrivnings-

bogen afgivne Samtykke atter kunne ophæves.

6. Den, som onsker at foroge den Sum, som han

har staaende paa sit Foiium i Indskrivningsbogerne, maa

indlevere sit Indskrivningsbeviis, for at erholde det i

den Anledning Fornodne tilfoiet i Beviset af Stats-

gjældsdirecteuren.

7) Den, som vil uddrage sin Kapital enten heelt

eller tildeels af Indskrivningsbogen, underskriver en

Erklæring herom i Lndskrivningsbogen og indleverer sit

Indskrivningsbeviis. Begjærer han det fulde Belob ud-

draget, sluttes hans Foiium, og Beviset kasseres; be-

gjærer han kun en Deel af Belobet uddraget, bliver

den uddragne Sum afskreven paa hans Foiium, og

42*
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1859. Indskrivningsbeviset torsynet med. Paategning herom af

20. Septbr. Statsgjældsdirecteuren.
_r_

8) For det uddragne Belob kan Eieren erholde 4

pCts. fra Creditors Side uopsigelige Obligationer af

Monarchiets Statsgjæld, som bestandig lyde paa Ihænde-

haver; og kun hvor særlige Grunde af Ministeriet, maatte

skjonnes at tale derfor, ville Obligationer paa Navn

blive udstedte. Obligationernes Antal vil saavidt mu-

ligt bestemmes efter Eierens Onske. Obligationerne

udleveres imod Eierens Qvittering i Indskrivnings-

bogen.

9) Skal det uddragne Belob overfores paa en an-

den Eiers Folium, da skeer dette ved Fraskrivning og

Tilskrivning paa begge Folier og Indskrivningsbeviser.

10) Indskrivning af Obligationer og Overforeiser

fra en Eiers Folium til en Andens skee uden Betaling.

For Udfærdigelsen af Obligationer efter Nr. 8 erlægges

en Betaling af 48 Sk. for hver Obligation.

11) Renten af Indskrivningsbeviserne udbetales

halvaarligen til 11. Juni og 11. Decbr. Terminer, ved

«n af de Kasser, som udbetale Renter af Statsobliga-

tioner, efter Eierens Forlangende. Renten betales mod

Afskrivning paa Indskrivningsbeviset og Eierens Qvit-

W -tering.
. .

.

-

• . •
:^^y

:

'-^u
::^-j--;^ :

/-

12) Onsker Eieren at fritages for selv at under-

skrive i Indskrivningsbogen enten ved Uddragning af

Kapital eller ved Pantsætning, da kan han dertil give

en Anden lovformelig, af Notarius eller vedkommende

Ovrighedsperson attesteret Fuldmagt, eller saadan Fuld-

magt, som af Finantsministeriet tindes betryggende.

Paa samme Maade kan han give en Anden Fuldmagt

til at qvittere for Rentebetalingen. Ligeledes kan Pant-

haveren befuldmægtige en Anden til at underskrive Er-

klæringen om Panterettens Ophævelse. Enhver saadan

Fuldmagt maa fornyes, naar Finantsministeriet anseer

det for fornbdent.

13) Ved Uddragninger, Pantsætninger og Rente-
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betalinger, som finde Sted for offentlige Autoriteter og 1859.

offentlige Indretninger, Klostre, Kirker, Hospitaler og 20*Septbr

deslige milde Stiftelser, saa og for Fideicommisser,

Legater og de Instituter, der have det Almindeliges

Tarv til Fonnaal, kan vedkommende Bestyrelse, naar

den bestaaer af flere Medlemmer, udnævne den eller

de Mænd af sin Midte, som den vil overdrage at under-

skrive for sig. Den kan ogsaa give Fuldmagt i saa

Henseende til en eller flere Mænd udenfor Bestyrelsen,

dog at denne, naar der tilsigtes en Uddragning eller

Pantsætning, maa, om det forlanges, attesteres af No-

tarius eller vedkommende Ovrighed. Renten af de for

saadaune Institutioner indskrevne Kapitaler udbetales

uden Afskrivning paa Indskrivningsbeviset.

14) Finantsministeriet er bemyndiget til at indkalde

de ældre lndskrivningsbeviser og ombytte dem mod nye.

15) For Obligationer, der ere deponerede som

Caution for Oppeborseler, indrettes en særegen Ind-

skrivningsbog.

Hvilket herved, ifolge allerh. Bemyndigelse, be-

kjendtgjbres til Efterretning for alle Vedkommende. —
Kjobenhavn den 20. Septembr. 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Finantsmini- 23. septbr.

steriet, ang. Beregning af Porto for islandsk Post

over England. Kliavn den 23. Septbr. 1859. —
lal. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 669.

Foranlediget af en fra Generalpostdirecteuren mod-

tagen Indberetning om, åt der under 16. April d. A.

ere indlobne trende fra Island og Færoerne med det

islandske Postdampskib til Liverpool ankomne og der-

fra over Belgien og Tydsklaud forsendte Postsække

med forskjellige Postsager, for hvis Forsendelse paa

den angivne Maade der alene, saavidt Brevene og

Aviserne angaaer, .er blevet beregnet en udenrigsk Porto

af 1433 Rd. 23 Sk., har Finantsministeriet, med den
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1859. Bemærkning, at der, efter hvad der foreligger, synes

23. Septbr. at være Foie til at antage, at det har været de paa-

gjældende Sagers Afsendere ubekj endt, at samme, imod

hvad der pleier at være Tilfældet, vilde blive befor-

drede ad den ommeldte Vei og saaledes betyngede med
en meget hoi Porto, i behgl. Skrivelse af 17. Mai .sidsti.

udbedet sig dette Ministeriums Yttringer, om vedkom-

mende Embedsmænd eller Dampskibsforeren maatte

have viist nogen Forsommelse ved at undlade at give

Afsenderne Underretning om, at Posten vilde blive af-

leveret i Liverpool til videre Befordring.

Efterat Ministeriet i denne Anledning har indhentet

de hermed folgende Erklæringer fra Stiftamtmanden

over Island, og Postskibets Rheder, Grosserer og Gonsul

C. P. A. Koch heraf Staden, skulde man, næst at

henvise til hvad deri er oplyst, og idet man specielt

maa henlede Finantsministeriets Opmærksomhed paa

den i Gonsul Kochs Erklæring fremhævede Passus af

den engelske Postmesters Skrivelse til Capitain Duntz-

feldt, ikke undlade tjenstl. at bemærke, at Ministeriet

ikke skjonner rettere, end at det, da det var overladt

til det herværende Postvæsen, at beregne den uden-

rigske Porto af Forsendelsen, maa ansees for mindre

rigtigt, at Brevporto er bleven beregnet af alle i Post-

sækkene værende Pakker, ' som ikke indeholdt Aviser

og andre trykte Sager; thi om man endog ikke vilde

betragte Postsækkene som Pakker, og derfor ansætte

hele Portoen som Pakkepost, hvorfor der dog unægtelig

taler endeel, da Postsækkene slet ikke have været aab-

nede i Udlandet, saa burde der dog i ethvert Tilfælde

have været skjelnet imellem de i Postsækkene værende

Breve og de Postforsendelser, som efter deres Beskaf-

fenhed kun kunne betragtes som Pakkepostsager, og

hvoraf der i Sækkene fandtes en stor Mængde. Mini-

steriet troer derfor at burde henstille til velbemeldte

Ministerium, om der ikke maatte findes Anledning til

al opfordre Generalpostdirecteuren til hos vedkommende
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fremmede Regjeringer, og da navnlig den engelske Re- 1859.

gjering, at soge udvirket, at der af de egentlige Pakke- ^f*g^£r
postsager, hvortil henregnes Pakker af over 1 Punds

Vægt, og hvorfor der er bleven erlagt Porto som af

Breve, kun beregnes Pakkeposttaxt, og hertil synes der

at være saameget mere Grund, som den formentlig al-

deles uberettigede Maade, hvorpaa det engelske Post-

væsen har sat sig i Besiddelse af Postsækkene, har

medfort, at Skibsforeren er bleven afskaaren fra at

foretage, hvad han ellers upaatvivlelig under de tilstede-

værende Omstændigheder ikke vilde have undladt,

nemlig at indhente nærmere Ordrer herfra pr. Tele-

graph, om Postsækkene skulde afsendes over Land,

eller om de skulde forblive i Skibet, indtil dette paa

dets Reise til Stettin anlob Kjobenhavn.

Om Resultatet turde man udbede sig Underretning

meddeelt og derved det Indsluttede tilbagesendt. —
Justitsministeriet den 23. Septembr. LS59.

Patent for det danske Monarchi, angaaende 24. Septbr.

en med Persien afsluttet Venskabs- og Handels-

Traktat. Christiansborg den 24. Septbr. 1859. —
Original- Aftryk paa Dansk og Tydsk hos Schultz, ledsaget af

Traktaten med fransk Text som Original og dansk og tydsk

Text som Oversættelser. »Dobbelt udfærdiget paa Fransk og

paa Persisk« den 30. Novbr. 1857, 8 Sider i 4t0 (med Trak-

taten). Depart. Tid. 1859, S. 697—703 (med Traktaten paa

Fransk og Dansk) ; Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1859, S. 180— 184

(med Traktaten paa Dansk alene ).

Vi Frederik den Syvende &c. G. V., at Vi have

allern. fundet Os foranledigede tiJ at afslutte en Ven-

skabs- og Handels-Traktat med Hans Majestæt Kei-

seren af Persien, og bringes bemeldte Traktat, efterat

de gjensidige Ratificatiouer 1 ere udvexlede, herved til

offentlig Kundskab

') Ratificationerne ere udvexlede i Paris 18. August 1859.
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1859. Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

^"g^J^ at rette. - Givet paa Vort kgl. Slot Christiansborg

den 24. Septembr. 1859.

n. oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til Sysselmanden

i Skagafjords Syssel, angaaende Laan til Indkjob

af Korn. Khavn den 11. Oktobr. 1859. —
Isl. Copieb. C*858 og} 1859, Nr. 710. - Islandsk: Tibindi

um stj6rnarmålefru Islands I, 306—807.

I et til Nord- og Ost-Amtet indgivet og derfra

Ministeriet tilstillet Andragende har Hr. Karnmerraaden

anholdt om, at der, for at forebygge en blandt Ind-

byggerne i Skagafjords Syssel befrygtet Hungersnod i

næstkommende Vinter, maa bevilges dette Syssel et

rentefrit Laan til Anskaffelse af 300 Tdr. Rug, 150

Tdr. Bankebyg og 150 Tdr. Ærter.

Da man efter de om Sysselets Tilstand og Han-

delstedernes Forsyning fremkomne Oplysninger maatte

ansee denne Sag for paatrængende nodvendig, er det

ansogte Laan paa forventet Tillægsbevilling tilstaaet

Skagafjords Syssel, og har Ministeriet derfor truffet

Foranstaltning til Indkjob og Oversendelse af de paa

vedlagte Connossement opforte 300 Tdr. Rug, 150 Tdr.

Bankebyg og 150 Tdr. Ærter, der nu afsendes med

Skibet Elinna, fort af Capt. Sievertz, og ville blive op-

lagte paa Hofsos Handelsted, for derefter at udleveres

efter Ovrighedens Reqvisition. Den for bemeldte Varer

beregnede Priis, resp. 8 Rd., 11 Rd. og 9 Rd. pr. Tde,

eller tilsammen 5400 Rd., indbefatter saavel Indkøbs-

prisen som samtlige ved Varernes Oversendelse og

Udlevering i Is'and forbundne Omkostninger, og ville

de derfor for disse Priser kunne overlades de paa-

gjældende Communer eller Private.

Om den Frist, der maatte blive indrommet med

Laanets Tilbagebetaling, og om de Vilkaar, der iovrigt

blivp fastsatte med Hensyn til samme, vil Hr. Kammer-
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raaden kunne forvente nærmere Underretning, saasnart 1859.

Tillægsbevillingsloven er vedtaget af Rigsdagen.
n""7)ktbr

Idet man sluttelig- maa overlade til Dem, efter

Amtets nærmere Forskrifter, at bestemme den Maade,

hvorpaa Kornvarernes Udlevering finder Sted, og idet

man forventer, at De vil drage al fornoden Omsorg

for, at de uddeles med den storst mulige Skjonsomhed

til Oiemedets Opnaaelse, skulde man anmode Dem om,

med Skibet tilbage at ville meddele Deres Tilstaaelse

for Varernes Modtagelse, ligesom i sin Tid noiagtig

Forklaring om deres Anvendelse. - Justitsministeriet

den 11. Oktobr. 1859 H

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 13. oktbr.

til Stiftsovrigheden over Island, ang. Understottelse

til en literair Stiftelse paa Flato. Khavn den

13. Oktobr. 1859. — Isl. Copieb. 18.59, Nr. 714.

Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. have med behagel.

Skrivelse af 3. Febr. d. A. fremsendt et Andragende,

hvori Adjunkt H. Kr. Frioriksson paa Provst O. Sivert-

sens Vegne anholder om, at der maa udvirkes en pas-

sende Pengeunderstottelse til den af bemeldte Provst

og hans Hustru i Aaret 1833 oprettede Stiftelse paa

Flato.

Da man af de i Deres ovennævnte Skrivelse frem-

hævede Grunde troede, at der kunde være Anledning

til, at komme den omhandlede Stiftelse til Hjælp, har

Ministeriet deels tilskrevet Indenrigsministeriet om en

Pengeunderstottelse til samme, deels henvendt sig til

det store kgl. Bibliothek og det kgl. Landhusholdnings-

') s. D. tilsendtes Amtmanden en Gjenpart af denne Skri-

velse, med Anmodning om, i Forening med vedkommende

Sysselmand, at ville paasee, at de anskaffede Kornvarer

anvendtes paa den hensigtsmæssigste Maade til Oiemedets

Opnaaelse.
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1859. Selskab om, at overlade den nogle Boger. Efter at

^g~Qkfor
have modtaget Svar fra Indenrigsministeriet, har Mini-

steriet paa Forslaget til Finantsloven for næste Finants-

aar optaget et Belob af 200 Rd. som en Understottelse

een Gang for alle til den flatoeske Stiftelse. Det store

kgl. Bibliothek har meddeelt, at det vil kunne med-

dele Stiftelsen 104 Værker i 160 Bind af forskjellige

Sprog og Literaturfag, hvis Opsendelse til Bestemmel-

sesstedet dog maa udsættes til næste Foraar, hvorimod

Landhusholdnings - Selskabet har tilbagemeldt, at da

der ikke ere meddelte tilfredsstillende Oplysninger om

Stiftelsens og det dertil knyttede Selskabs Organisation,

Bestyrelse, Formaal og Ressourcer, samt navnligen om
de Bestemmelser, som inaatte være tagne til Bogsam-

lingens Conservation, med Hensyn til Bogernes Udlaan

m. v., vil der ikke, forinden disse Oplysninger foreligge,

kunne tages nogen endelig Beslutning i denne Sag.

Ved at meddele Dem Ovenstaaende til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende,

skulde man tjenstl. anmode Dem om, behgl. at ville

indhente og derefter til Afbenyttelse for Landhushold-

nings-Selskabet indsende de af Samme forlangte Op-
lysninger. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 13. Oktobr. 1859.

u. oktbr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Stiftamtmanden og* Biskoppen over Island, ang.

Præstckaldenes Specification og de deraf bestemte

Contributioner. Khavn den 14. Oktbr. 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 718. — J 8 land sk : Tffiindi

um stj6rnarmålefni Islands I, 309—311.

I behgl. Skrivelse af 19. Februar d. A. har Hr.

Stiftamtm. og D. Hoiærv. fremsat Forslag til en For-

andring i de hidtil gjældende Regler for Udredelsen af

den ved Reskr. af 14. Febr. 1705 og Reskr. 5. Juni

1750 fastsatte Contribution til fattige Emeritpræster og
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Præsteenker i Island, hvorhos De har andraget paa, at 1859,

de 2 ældre Specificationer over Præstekaldenes Indtægter 14. Oktbv.

i Island af 1737 og 1748 maatte blive ophævede, og
-

at derimod den i Aaret 1853 over samtlige Præstekald

affattede Specification maatte erholde allerh. Sanction.

Skjondt nu Ministeriet for sit Vedkommende ikke

har fundet Noget imod det ommeldte Forslag at erindre,

maa man dog, da samme er væsentlig forskjelligt fra

det Forslag, som af den dertil af Synoden udnævnte

Comité blev udarbeidet og Synoden forelagt, ansee det

rettest, at forstnævnte Forslag, forinden videre fore-

tages, forelægges Synoden til Betænkning, tilligemed

Specificationen af 1853, forsaavidt denne ikke tidligere

maatte have været undergivet Overveielse i Synoden,

hvorom Oplysning savnes.

Idet man derfor skulde have Hr. Stiftamtm. og

D. Hoiærv. anmodet om, behgl. at ville foranstalte det

i saa Henseende Fornbdne, har man med Hensyn til

sidstnævnte Specilication troet at burde bemærke, at

det har været Ministeriet paafaldende, at Holmar Præste-

kald i Sondermule Provsti, som almindeligen ansees at

være et af de bedste Præstekald i Island, efter bemeldte

Specification er opgivet kun til 492 Rd. 62 Sk.

Forsaavidt Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. i for-

nævnte Skrivelse endvidere have andraget paa, at der

ved samme Leilighed maa blive foretagen en saadan

Forandring i de for Præsteenkers Pensionering hidtil

gjældende Regler i Island, at enhver Præsteenke, der

ifolge Reskr. 5. Juni 1750 har Ret til Pension af Kaldet,

maa være berettiget til at erholde den udbetalt efter

Specificationen af 1853, og at denne Betaling maa skee

overeensstemmende med Anordn. 6. Januar 1847 § 5,

da vil dette Forslag derimod ikke kunne tages tilfolge.

Det maa nemlig bemærkes, at den i Reskr. af 5. Juni

1750 §§ 1 og 2 gjorte Inddeling af Præstekaldene, i

Hovedkald, bedste middelmaadige Kald ogmiddelmaadige

Kald, er bygget paa Specificationerne af 1737 og 1748;
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1859. men raaa det nu erkjendes, at disse Specificationer ere

Oktbr. ubrugelige som Basis for den forommeldte, fattige Eme-
^""^

ritpræster og Præsteénker tilkommende Contribution,

synes de heller ikke at kunne tjene til Grundlag for

Præsteenkernes fremtidige Pensionering, saaledes, at

kun Enker efter de Præster, som vare ansatte i et af

de Kald, sem efter Reskr. af 5. Juni 1750 kunde hen-

regnes til en af de der nævnte, i Henhold til de gamle

Specificationer opforte 3 Klasser, for Fremtiden burde

være pensionsberettigede.

Skal derimod Specific. af 1853 lægges til Grund

for Enkernes Pensionering, vil det, da den ikke op-

stiller nogen saadan Inddeling af Kaldene, være nod-

vendigt, at Enkernes Pension reguleres paa en anden

Maade end hidtil er skeet, men en saadan Regulering

vil efter Bestemmelserne i Forordn. 31. Mai 1855 §12
ikke kunne foretages uden ved Lov.

Det hidtil fulgte Princip, kun at tilstaae Enkerne

efter de i de bedre Præstekald ansatte Præster Pen-

sion, turde iovrigt neppe være stemmende med Ret-

færdighed, da det uden Tvivl maa antages, at Enkerne

efter de i de ringeste Kald ansatte Præster ere i

Reglen de mest trængende. Vel erholde nu de fattigste

af disse Enker, foruden en forholdsviis Andeel i de

300 Rd., som aarlig tilstaaes islandske Præsteenker

og deres Born af Statskassen, tillige en Andeel i den

tidtommeldte Contribution, der bliver at svare af andre

Præstekald, og denne Hjælp vil, naar Stiftsøvrighedens

ovennævnte Forslag til en Omregulering af bemeldte

Contribution tages tilfolge, med Tiden blive ikke ube-

tydeligt foroget, men den vil dog under alle Omstæn-

digheder fornientligen blive aldeles utilstrækkelig for

de fleste at Enkerne, hvorhos det maa bemærkes, at

det beroer aldeles paa et Skjon, hvorvidt en Præste-

enke faaer nogen, og da hvor stor en Andeel i de om-

, handlede Understøttelser. Det skjonnes saaledes ikke

rettere, end at de i Reskr. af 5. Juni 1750 opstillede
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Regler for Præsteenkernes Pensionering for Fremtiden 1859.

bor opgives, men at der i denne Henseende bor tolges 14. Oktbr.

samme Regel, som for Præsternes Pensionering, saa-

ledes, at der tillægges dem en vis Andeel af de faste

Indtægter af ethvert Kald.

Ministeriet skulde derfor tjenstl. anmode Hr. Stift-

amtm. og D. Hoiærv. om at ville udarbeide et Forslag

til fremtidige Pensionsbestemmelser for Præsteenkerne

i Island, og derefter indsende samme hertil, efter at

det forinden har været forelagt Synoden til Betænkning,

og turde der derhos være Anledning til, ved samme

Leilighed tillige at soge Forholdet med Hensyn til

Præsternes Pensionering ordnet, da der i saa Henseende

neppe for Tiden tolges nogen fast Regel, men det synes,

at Pensionen i hvert enkelt Tilfælde bliver bestemt af

Stiftsøvrigheden efter Overeenskomst med den af-

trædende Præst.

Slutteligen undlader man ikke at tilfoie, at hvis

Specificationen af 1853 sanctioneres, vil det være nod-

vendigt, at der samtidigt dermed foretages en Foran-

dring i Reglerne om Hovedkaldenes Besættelse, da ikke

alle de 6 Kald, som nu bortgives af H. M. Kongen,

ville blive de bedste Kald i Landet, og vil der da,

saavidt Ministeriet skjonner, være Anledning til at

forbeholde Kongen at bortgive de Kald, som efter den

nye Specilication ere ansatte til over 600 Rd., hvorom

man imidlertid udbeder sig DHrr.'s nærmere Yttringer.

Naar Sagen paany forelægges Ministeriet, udbeder

man sig 2 Exemplarer af Speciticationen af 1853, og

tillige meddeelt Underretning om, hvormange Emerit-

præster og Præsteenker der for nærværende Tid ere i

Landet, og hvormange af dem erholde Andeel i den

Contributiou, som nu uddeles.

De indsendte Bilage remitteres, men" bedes efter

Afbenyttelsen tilbagesendte. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 14. Oktobr. 1859.
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

IL^^L Vester-Amtet, angaaende ulovmæssig Handel af en

Franskmand paa Grundarfjord. Khavn den 14*

Oktobr. 1859. lal. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 779.

~ Islandsk: Ti'&indi um stjornaimålefni Islands I, 312.

Foranlediget ved en Ira Sysselmanden i Snæfells-

næs Syssel modtaget og hertil i Gjenpart fremsendt

Indberetning, har Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af 31.

Mai d. A. meddeelt, at en fransk Forretningsforer

Bouriaud har fra tvende franske Skibe ladet udlosse

noget Bygningstommer paa Grundarfjord, uden at disse

Skibe i Forveien havde anlcbet nogen af de i Lov

15. April 1854 § 2 ommeldte Handelspladse, eller lost

islandsk Sopas og svaret de anordnede Læsteafgifter,

at Sopas vel senere er indlost ved Erlæggelsen af

Læsteafgift for det ene af de to Skibe, ved Navn Cle-

mentine, men at dette derimod ikke er skeet for det

andet Skib Nelly, der allerede var bortseilet ved Sys-

selmandens Ankomst til Stedet, hvorhen han strax

begav sig, efter at have erfaret, hvad der var passeret,

uden at kunne erholde nogen Oplysning om Skibets

Drægtighed eller Skibsforerens eller Rhederens Navne;

hvorhos De har henstillet, hvorvidt der vilde være at

paalægge bemeldte Bouriaud Mulkt for den saaledes

begaaede Overtrædelse af Handelslovgivningen.

I Anledning heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre fornoden Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet linder, at der efter de oplyste Omstæn-

digheder, og navnligen fordi Bouriaud, uagtet Skibene

anlob en Plads, som de ifolge Lovgivningen ikke vare be-

rettigede til umiddelbart at anlobe, undlod at gjore nogen
• •

Anmeldelse derom til Ovrigheden, men tvertimod paa

egen Haand lod dem udlosse en Deel af deres inde-

havende Ladning, bor paalægges ham at erlægge en

Mulkt af 10 Rd. til Stedets Fattigkasse; hvorhos man,

da der ogsaa burde være lost islandsk Sopas for Skibet
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Nelly, lige tjenstl. skulde anmode Dem om at ville 1859.

paalægge vedkommende Sysselmand, at soge den be-
TT^oktbT

falede Læsteafgift erlagt for dette Skib, i hvilken Hen-

seende han vil have at holde sig til fornævnte Bouriaud

som Forretningsforer for Skibets Eier, der angives at

være bosat i Frankrig. — Justitsministeriet den 14.

Oktobr. 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden i* oktbr

over Island, ang. Betaling tii Sysselmænd for

deres Reiser i Faareskabs-Sagen. Khavn den 14.

Oktobr. 1859 1
. Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 715.

— Islandsk: Ti'&indi um stjérnarmålet'ni Islands 1, 307— 308.

Ved at fremsende vedlagte Regning med Bilag,

hvorefter Sysselmanden i Arnes Syssel har forlangt en

Godtgjorelse af 54 Rd. for hans Reiser m. v. til at

paasee Curbadenes Fremme mod Faareskab i nogle

Distrikter af Sysselet, have de overordentlige Regjerings-

Commissairer, Professor Tscherning og Archivar Jon

Sigurosson, meddeelt, at det er kommet under Over-

veielse, om Godtgjorelse i Almindelighed maatte til-

komme Sysselmændene for deres Reiser i Anledning af

Foranstaltninger til Faareskabets Undertrykkelse, hvor-

for de, da de ikke have fordristet sig til selv at tage

Beslutning i denne Henseende, have henstillet Sagen

til Ministeriets Afgj oreise.

Idet Ministeriet ikke finder Anledning til for Tiden

at afgjore det heromhandlede Sporgsmaal i sin Al-

mindelighed, eftersom det vil bero paa de enkelte Til-

fældes concrete Beskaffenhed, hvorvidt Godtgjorelse

efter de foreliggende Omstændigheder kan indrommes,

skulde man til behgl. Efterretniug og videre fornoden

Foranstaltning samt Bekjendtgjbrelse for Vedkommende

tjenstl. melde, at der efter Omstændighederne ikke

haves Noget at erindre imod, at det ovennævnte Belob

Justitsmin. Skriv. 17. April 1860.
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1859. udbetales Kammerraad Gudmundsen af Islands Jorde-

14""*Oktbr
^ogskasse a* den i Finantsloven § 14 Nr. 22 opforte

Sum. — Justitsministeriet den 14. Oktobr. 1859.

14. oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Forslag om at betale Skades-

Erstatning; for Nedslagtning af Faar af Amtets

Repartitionsfond. Khavn den 14. Oktbr. 1859.

—

Isl. Copieb. ilSbH og) 1859, Nr. 726. Islandsk: Tioindi

um stj6marmalefni Islands I, 308 - 309.

Hr. Stiftamtm. har i behgl. Skrivelse af 7. f. M.

udbedt Dem Ministeriets Bemyndigelse til at maatte

af Son der-Amtets Repartitionsfond, mod Refusion af

Rangarvalla Syssel, forskudsviis udbetale et Belob af

150 Rd. til Bonde Jon Thordarson af Svinhaga, som

Erstatning for nogle hos ham i 1857 efter Sysselmandens

Foranstaltning som skabsyge og mistænkte nedslagtede

Faar«

Foranlediget heraf skulde man til behagel. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. meddele, at

Ministeriet efter de foreliggende Oplysninger ikke linder,

at ovennævnte Belob eguer sig til at udredes af Amts-

repartitionsfonden. — Justitsministeriet den 14. Oktbr.

----- låføi^fe

H. oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Forsømmelse ved

Althingsvalg i Hunavatns Syssel. Khavn den 14.

Oktobr. 1859. Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 717.

— Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands I, 313.

Ved at fremsende en fra vedkommende Syssel-

mand indhentet Erklæring til Oplysning om, hvem

Skylden for den skete Forsinkelse ved det sidste Valg

af Althingsmand og Suppleant for Hunavatns Syssel

maatte paahvile, har Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af
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16. Juli d. A. yttret, at der efter de oplyste Omstæn- 1859.

digheder formentligen Intet videre er at gjore ved denne ^ Qktbi
Sag, uden forsaavidt Ministeriet maatte ville lade ved-

kommende Præster indskjærpe, at vise storre Conduite

næste Gang ved Valglisters Affattelse.

I Anledning heraf skulde man tjenstl. meddele, at

der vel efter Omstændighederne ikke findes tilstrækkelig

Grund til at drage de Paagjældende til Ansvar for deres

Forhold i den her omhandlede Sag, men da Fortegnel-

serne over de Valgberettigede og Valgbare i Hjalta-

bakka, Hofs og Hoskuldssta&a Præstekald, ifolge Syssel-

mandens Erklæring, forst ere daterede i August Maaned,

og fra de to sidstnævnte Præstekald indkomne til Sys-

selmanden i Slutningen af samme Maaned, medens

denne Embedsmand allerede i Begyndelsen af Juni

havde begjært dem sig tilstillede inden Juli Maaneds

Udgang, finder Ministeriet Anledning til at anmode Hr.

Amtm. om, til Forebyggelse af en lignende Uorden i

Fremtiden, at ville indskjærpe de vedkommende tre

Sognepræster deres Pligt, uvægerligen at fremme de

heromhandlede Forretninger, der ved Lovgivningen ere

dem paalagte, med tilborlig Hurtighed. — Justitsmini-

steriet den 14. Oktobr. 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 15. oktbr.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Godtgjfirelse til

en Administrator for lave Handelspriser. Khavn

den 15. Oktobr. 1859. — isi. Copieb. (1858 og) 1859,

Nr. 738. — Islandsk: Ttøindi ura stjérnarmålefni Islands

I, 313-314.

Med behgl. Skrivelse af 13. Juli sidsti. har Hr.

Amtm. hertil indsendt et Andragende, hvori Admini-

strator for Skrede Klostergods, Bjorn Skulason, an-

holder om, at erholde Godtgjorelse for det Tab, han

har lidt ved det Misforhold, som i afvigte Regnskabs

-
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1859. aar har fundet Sted imellem Handelspriserne og Ca-

TT^^TT' pitelstaxtens Priis paa adskillige Varer, hvilket Tab af
lo* wKtur.

ham er opgivet til 77 Rd. 38 Sk.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke tjenstl.

at meddele til behgl. Efterretning og Bekj en dtgjoreise

for Administrator Skulason, at det Ansogte, i Henhold

til hvad der i en lignende Anledning er yttret i Inden-

rigsministeriets Skrivelse til Noj'd- og Oster-Amtet af

10. Novbr. 1849, ikke kan bevilges. — Justitsmini-

steriet den 15. Oktobr. 1859.

17. oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Sending af Plove til Borgar-

fjords Syssel. Khavn den 17. Oktbr. 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 751. — Islandsk: Tftindi

um stj6rnarmålefni Islands I, 314—315.

Med behgl. Skrivelse af 3. Februar d. A. har Hr.

Stiftamtm. fremsendt et Andragende, hvori en for-

samling, der af Borgarfjords Syssels Indbyggere var

udvalgt til at overveie, hvad der maatte være at fore-

tage til at afværge den ved Faaresygdommen foran-

ledigede overhængende Nbd, anholder om, at der ved

Regjeringens Foranstaltning anskaffes en skotsk Jern-

svingplov af mindre Middelstørrelse til hver af Sysselets

9 Eepper, saaledes, at Omkostningerne ved Indkjobet

af samme afholdes af det islandske Understøttelsesfond,

eller at den hertil fornbdne Sum forelobigen bevilges

som rentefrit Forskud af bemeldte Fond, eller ende-

lig, hvis Regjeringen ikke maatte være villig til at

træffe nogen Foranstaltning i den ommeldte Henseende,

at Andragerne da ved det kgl. danske Landhushold-

nings-Selskabs Medvirkning maa erholde de attraaede

Redskaber.

Da Ministeriet maatte tiltræde den af Sonder-

Amtets oekonomiske Selskab ifolge Deres ovennævnte

Skrivelse udtalte Anskuelse, at der ikke er tilstrækkelig
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Anledning til at bevilge det af Andragerne stillede 1859.

forste Alternativ, og da man fandt, at det andet Al-
^J*""oktbV

ternativ heller ikke kunde tages tilfolge, idet Under-

stottelsesfondens Natur og Oieined ikke tillader, at der

af samme udredes et saadant Forskud, som det om-

handlede, medens man paa den anden Side antog, at

det Ansogte kunde blive til væsentlig Nytte for Borgar-

fjords Syssels Indbyggere, henstillede man til det kgl.

danske Landhusholdnings -Selskab, om Samme ikke

maatte see sig istand til at overlade Andragerne de

ommeldte Plove paa de af dem foreslaaede Vilkaar.

Landhusholdnings- Selskabet har derefter tilbage-

meldt, at det, for at bidrage til Jordbrugets Opkomst

i Borgarfjords Syssel, har besluttet at overlade dette

Syssel 9 Stkr. lette Jernsviugplove, een til hver af

Sysselets 9 Repper, mod halv Betaling, omtrent 7 å 8

Rd. pr. Stk., som bliver at udrede af vedkommende

Communer, men med hvis Erlæggelse dog efter Om-
stændighederne indrommes 3 Aars Henstand, samt at

tidtnævnte Plove nu ville blive afsendte med Damp-

skibet Arcturus, adresserede til Hr. Stiftamtm.

Hvilket tjenstl. meddeles Dem til behagel. Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende. — Ju-

stitsministeriet den 17. Oktobr. 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden n. oktbr.

over Island, ang. Bevilling af Laan til Borgarfjords

og Gullbringa Sysseler. Khavn den 17. Oktobr.

1859. — lal. Copiebog (1858 og) 1859, Nr. 746. - Is-

landsk: Tioindi um stj6rnarmalefni Islands I, 315- 816.

I behgl. Skrivelse af 15. f. M. har Hr. Stiftamtm.

andraget paa, at der, i Anledning af den blandt Ind-

byggerne i Borgarfjords og Gullbringa Sysseler be-

frygtede Hungersnod, i næstkommende Vinter maatte

stilles til Deres Disposition et Belob af indtil 1000 Rd.,

og at dette Belob maatte ansees som en Understottelse

43*
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*
I

1859. til bemeldte Communer, der saaledes ikke vilde være

at refundere.

Efter at Ministeriet i Anledning heraf har brev-

vexlet med Indenrigsministeriet, skulde man til behgl.

Efterretning tjenstl. meddele, at Ministeriet efter Om-
stændighederne tillader, at lir. Stiftamtm. af Islands

Jordebogskasse lader Dem udbetale et Belob af indtil

1000 Rd. til Anvendelse i det omhandlede Oiemed, og

vil dette Belob derefter blive optaget paa Tillægsbevil-

lingsloven for indeværende Finantsaar som et Laan
til de paagjældende Communer i Sonder-Amtet, deraf

disse bliver at tilbagebetale Statskassen inden en vis

Tid, og iovrigt under de Vilkaar, som Hr. Stiftamtm. vil

blive nærmere underrettet om, efterat Tillægsbevillings-

loven er vedtaget af Rigsdagen.

Da Ministeriet ikke seer sig istand til at tilstaae

den ansogte Understøttelse uden som et Laan, hvis

Tilbagebetaling kan blive forbundet med Vanskeligheder,

forventer man, at De ikke vil benytte den meddelte

Tilladelse, uden forsaavidt Forholdene maatte gjore det

uundgaaelig nbdvendigt, og anmodes De om i sin Tid

herom at fremsende noiagtig Indberetning. — Justits-

ministeriet den 17. Oktobr. 1859.

17. oktbr. ' Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Nedsættelse af en Commission

til at lede Faareskabs-Sagen. Khavn den 1 7. Oktbr.

1859. — Isl. Copiebog (1858 g) 1859, Nr. 742. — Is-

landsk: Tfoindi um stj6rnarmålefni Islands I, 316 - 317. —
Hiroir III, 8-10.

De overordentlige Regjerings-Commissairer, Pro-

fessor Tscherning og Arclrivar Jon Sigurosson, have i

en til Ministeriet indkommen Skrivelse af 16. f. M.

foreslaaet, at der, til Betryggelse for, at de af dem

til Faaresygdommens Udryddelse trufne Foranstaltninger

blive overholdte, og overhovedet til Curens Fremgang,
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oprettes en interimistisk Commission i Reykjavik, som 1859.

i Henseende til den nævnte Sygdom i det Væsentlige 17. Oktbr.

skulde have samme Funktioner og Bemyndigelse, som
"

der i Almindelighed paahviler og tilkommer det veteri-

naire Sundhedsraad i Danmark. Commissionens For-

maal skulde saaledes være, at vaage over alle til Syg-

dommens Undertrykkelse allerede trufne Foranstaltninger,

samt i fornodent Fald at meddele Autoriteterne Be-

tænkninger og Forslag til saadanne nye Foranstaltninger,

der saavel i Almindelighed som i enkelte Tilfælde maatte

ansees nodvendige eller hensigtsmæssige for at sikkre

Faarenes Sundhed og Liv; den skulde derhos være

bemyndiget til direkte fra vedkommende Autoriteter at

indhente de Oplysninger og ligeledes direkte at med-

dele de Raad, hvortil den i denne Sag maatte finde

Anledning, jfr. kgl. Resol. af 8. Juni 1851, angaaende

Oprettelsen af det veterinaire Sundhedsraad, der tillige-

med Grundene til samme findes anfort i Departem. Tid.

for 1851, pag. 593-598.

Med Hensyn til Commissionens Sammensætning

have de overordentlige Regjerings-Commissairer fore-

slaaet, at den skulde bestaae af 5 Medlemmer, nemlig

3 veterinairkyndige Mænd, en Jurist, der tillige skulde

fungere som Sekretair, og en med dette Anliggende i

Almindelighed bekjendt Tillidsmand, hvorhos de, for

det Tilfælde, at Ministeriet maatte billige baade Op-

rettelsen af en saadan Commission og den saaledes i

Forslag bragte Sammensætning, have anbefalet Land-

physikus, Dr. med. Hjaltalin, Assessor i Overretten

B. Sveinsson, Adjunkt ved den lærde Skole Frioriks-

son, samt Dyrlægerne Finnbogason og Hansteen, til at

udnævnes til Commissionens Medlemmer, saaledes, at

Landphysikus, Dr. Hjaltalin bliver Formand og As-

sessor Sveinsson tillige overtager Sekretairforretning-

erne, mod derfor at erholde en passende Godtgjorelse.

lovrigt skulde Commissionens Medlemmer intet Veder-
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1859. lag nyde for deres Uleilighed, hvorimod der blot skulde

17. Oktbr. stilles en Pengesum til deres Raadighed, til Bestridelse

af Udgifterne ved deres Forretningsforelse.

Ved herom at meddele Hr. Stiftamtm. Underret-

ning, undlader jeg ikke tjenstl. at bemærke, at Mini-

steriet ikke skjonner rettere, end at Oprettelsen af en

saadan Commission, forelobig indtil 1. April næste Aar,

vil kunne stifte Nytte, og i det Hele være en hensigts-

mæssig Foranstaltning, og da man ikke paatvivler, at

de af Regjerings- Commissairerne til eventuelle Med-
t

lemmer af Comrøissionen foreslaaede Mænd baade ere

villige og vel skikkede til at overtage et saadant Til-

lidshverv, troer Ministeriet, at de overordentlige Re-

gjeringscommissairers ovenfor fremstillede Forslag i det

Hele fortjener at bifaldes, og det saa meget mere, som

det vil kunne realiseres uden synderlig Bekostning for

det Offentlige, og jeg skulde derfor tjenstl. anmode

Hr. Stiftamtm. ora, behagel. paa den Maade, som De

maatte finde mest hensigtsmæssig, at ville træffe de

til Forslagets Iværksættelse fornodne Foranstaltninger,

derunder tillige indbefattet, at meddele Commissionen

den nodvendige. Instrux i Henhold til det Foranforte i

Henseende til dens Funktioner og Myndighed.

De Udgifter, som Commissionens Forretningsforelse,

Sekretairforretningerne derunder indbefattede, maatte

medfore, ville efter indsendt Regning blive dens Med-

lemmer godtgjorte, naar Begjæring derom indkommer

inden Finantsaarets Udlob.

Om Sagens Ordning forventer man i sin Tid nær-
i

mere Indberetning meddeelt. — Justitsministeriet den

17. Oktobr. 1859 *.

l

) s. D. Amtmændene sendt Gjenpart af denne Skrivelse til

egen Efterretning og for at •> bringe det FornBdne af

Skrivelsens Indhold til de dem underordnede Embeds-

mænds Kundskab«. Isl. Copieb. sst. Nr. 743—744.

r
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1859.

over Nord- og Oster-Amtet, ang*. Forholdsregler i
17^l^r'

Anledning af Faareskabs-Sagen. Khavn den 17.

Oktobr. 1859. bL Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 752.

Ved Justitsministeriets Skrivelse af 3. Novbr. f. A.,

angaaende Faareskabs-Sygdommen i Nordlandet, blev

det blandt Andet tilkjendegivet Hr. Aratin., at hvis

Sygdommen maatte udbrede sig videre i det Dem be-

troede Amt, vilde det vel ikke staae i Ministeriets Magt,

at forbyde de private Faareeiere at vedblive med Ned-

slagtning, hvor beklageligt dette end vil være, men at

.
Regjeringen ikke kunde tilstede, at dens Embedsmænd

sætte sig i Spidsen for og arbeide hen til Gjennem-

forelsen af saadanne Forholdsregler, som Ministeriet og

de sagkyndige Autoriteter i og udenfor Island ansee

som urigtige og odeJæggende for Landets fornemste

Indtægtskilder, og at Ministeriet derfor aldeles bestemt

maatte have Hr. Amtm. og de Dem undergivne Sys-

selmænd og Repstyrere tilkjendegivef, at det er Mini-

steriets Villie, at de, med Tilsidesættelse af deres egne

subjective Anskuelser om denne Sag, ophore at virke

for Neds lagtningsprin cipets Gj ennemf oreise,
men derimod af bedste Evne, og med de til

deres Raadighed staaende Midler, hver i sin

Kreds, modvirke denne og soge at fremme
Curmethoden efter de af det veterinaire

Sundhedsraad givne Regler.

Af Hr. Amtmandens Indberetninger til Ministeriet

angaaende denne Sag, af 6. og 31. Januar, har man
imidlertid bragt i Erfaring, at De, ved at communicere

vedkommende Sysselmænd Ministeriets nysommeldte

Skrivelse, har fortolket denne derhen, at Ministeriet

ikke havde grebet hæmmende ind i Fortsættelsen og

Fuldbyrdelsen af de i Hunavatns Syssel til Skabsygens

Bekjæmpelse trufne Foranstaltninger, medmindre disse

maatte vise sig utilstrækkelige til at standse Sygdom-
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1859. mens Udbredelse til andre Distrikter udenfor bemeldte

Oktbr. Syssel, eller med andre Ord, at Ministeriet billigede,

at der fremdeles i de befængte Distrikter af Hunavatns

Syssel anvendtes Nedslagtning som Middel mod Syg-

dommens Udbredelse, men at man derimod havde be-

falet Curmethoden som Middel mod Sygdommens videre

Udbredelse, hvis den skulde vise sig udenfor bemeldte

Syssel.

Denne Fortolkning af Ministeriets Skrivelse af 3.

Novbr. f. A. er ikke alene aldeles urigtig, men Mini-

steriet kan ikke erkjende, at den er mulig, medmindre

man tilsætter Noget, som ikke findes i Skrivelsen, saa-

ledes som Hr. Amtm. har tilladt Dem at gjore i Deres

Skrivelse af 6. Januar d. A., hvor De har tilfoiet

Ordene: »navnligen til andre Distrikter uden-

for Hunavatns Syssel", hvilke ikke findes i Mi-

nisteriets Skrivelse; thi ligesom Ordene: »udbrede sig

videre i det Dem betroede Amt» allerede naturligst

maatte forstaaes om, hvis Sygdommen maatte udbrede

sig videre end alt var skeet, eller med andre Ord,

hvis Sygdommen fremdeles maatte vedblive at grassere,

saaledes maatte den forommeldte bestemte Ordre, som

i Skrivelsen var givet Embedsmændene, til at ophore

at virke for Nedslagtningens Anvendelse, og derimod

til at medvirke til Curens Gjennemforelse, hæve en-

hver Tvivl i den omhandlede Henseende, ikke at tale

om, at den af Dem antagne Fortolkning vilde indeholde

den Urimelighed, at Ministeriet i det ene - Syssel af

Nord-Amtet skulde billige det, som det fordomte i det

andet, uden at der herfor kunde anfores nogen for-

nuftig Grund.

Hr. Amtm. har imidlertid, som det synes, ikke

indskrænket Dem til ved den nysberbrte utilborlige

Fortolkning at omgaae Ministeriets Ordre af 3. Novbr.

f. A., forsaavidt Sygdommens Behandling i Hunavatns

Syssel angaaer, men efter de senest fra Island mod-

tagne Efterretninger maa Ministeriet antage, at det er
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saa langt fra, at De har efterkommet dets ovenfor an- 1859.

forte Ordre, at virke for Curmethoden, at De endogsaa ltf« Okibr.

har sogt at modarbeide Gjennemforelsen af de Forholds-

regler, som Ministeriet havde bifaldet og anordnet til

Sygdommens Standsning og Udryddelse. Det skal i

denne Henseende her fremhæves, at de overordentlige

Regjerings-Commissairer i Faareskabssagen, Professor

Tscherning og Archivar Jon Sigurbsson, i deres til

Ministeriet indgivne Beretninger blandt Andet have

yttret, at De under Commissairernes Ophold i Island

ikke har ladet nogen Leilighed slippe forbi, for at til-

kjendegive dem det Standpunkt, paa hvilket De nu

staaer i denne Sag, og som i det Væsentlige er det

samme, som De fra Begyndelsen af har indtaget i denne

Sag, idet De fremfor nogen Anden har næret Uvillie imod

Ministeriets Foranstaltninger til Sygdommens Under-

trykkelse, og fremmet den beklagelige Nedslagtning af

store Masser af Faar; at De har benyttet Deres Til-

stedeværelse i Reykjavik i sidstforlobne Sommer til at

indvirke paa Althingets Indstillinger i dets Andragende

om Faareskabssygdommen, og det i en Retning, der er

Regjeringens Anskuelser i denne Sag aldeles modsat,

og at De for Professor Tscherning har erklæret, at

De ved at iværksætte den i Nord- og Oster-Amtet

foretagne Nedslagtning havde saaledes bundet Dem ved

Lofter om at afvende en fremtidig C ur, at det

vilde være Dem en Umulighed at deeltage i

Udforeisen af de herpaa byggede Foranstalt-

ninger, samt at De havde spurgt, omDe ikke

kunde fritages for at have Noget med Sagen
at bestille.

Endvidere erfarer man af de fra Island modtagne

Beregninger, at De endnu i sidstafvigte Sommer har

ladet udgaae Ordre til Nogle af Sysselmændene i det

Dem betroede Amt, at De kun under Betingelse af,

at alle Faar i Holtamanna og Utlandeya Rep ble ve

udryddede, maatte tillade Salg af Faar i Deres
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1859*. respective Sysseler til Rangarvalla Syssel; Cbmmis-

17. Oktbr. sairerne have derhos berettet, at de havde paalagt Dem
~-

at tilbagekalde denne Ordre, og at De har lovet at

efterkomme denne Befaling, men hvorvidt dette er skeet,

er ikke kommet til Ministeriets Kundskab.

En saadan Optræden er ikke blot aldeles uforene-

lig med de Pligter, der paahvile Dem som Embeds-

mand, men den indeholder endog en ligefrem Ulydighed

og Trods imod de Dem af Ministeriet i Skrivelse af

3. Novbr. f. A. givne udtrykkelige Befalinger. Mini-

steriet er derfor bestemt paa, ikke at taale en saadan

Adfærd af en Embedsmand, hvem en overordnet og

vigtig Post er betroet. Men forend Videre foretages,

har man dog ikke villet nægte Dem Leilighed til at

fremkomme med hvad De raaatte kunne anfore til

Deres Forsvar. Dette har man antaget at bedst vilde

kunne skee, naar De endnu i dette Efteraar foretager

en Reise her til Staden, hvilket saaledes herved paa-

lægges Dem, idet De da personligen vil kunne meddele de

fornodne Oplysninger og Forklaringer, betræffende Deres

Forhold i denne Sag, og har man for dette Tilfælde under D.

D. udfærdiget en Constitution til Sysselmand Thorarensen

i Ofjords Syssel til midlertidigen at forestaae Amtmands-

Embedet i Deres Sted. Men skulde der imod For-

modning ikke gives nogen Leilighed for Dem til at

nedreise hertil i dette Efteraar, maa man udbede sig

Deres bestemte. Erklæring ,
ved næste Leilighed over

de forommeldte imod Dem fremforte Ankeposter, og

derhos om, hvorvidt De maatte ville forpligte Dem til,

hvad der iovrigt er Deres ligefremme Skyldighed som

Statens Embedsmand, ikke blot at afholde Dem fra

alle Agitationer imod Curforsog i og udenfor det Dem
betroede Amt, men ogsaa med Nidkjærhed at opfylde

de Ordrer, som De i denne Sag modtager fra Mini-

steriet, og af Dem selv samvirke med Ministeriet for

de af dette som rigtige anerkjendte Grundsætninger

med Hensyn til Sygdommens Udryddelse.
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Skulde De imod Forventning ikke see Dem istand 1859.

til at give Ministeriet en saadan Forsikkring, vil Samme j^Q]^bT
see sig i den ubehagelige Nødvendighed* midlerticligen

at fjerne Dem fra Deres Embede, hvorefter det vil

komme under Overveielse, hvad der videre maatte være

at foretage imod Dem med Hensyn til Deres Forhold

i denne Sag. — Justitsministeriet den 17. Oktbr. 1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsowigheden 17. oktbr.

i Island, ang. Gaarden Bessastad og sammes

Anvendelse. Khavn den 17. Oktobr. 1859. —
Isl. Copieb. (1858 og) 1859, Nr. 753.

Ved hertil at indsende de af Ministeriet i Skrivelse

af 8. April og 9. Juli d. A. forlangte Oplysninger, be-

træffende Reparationen af den paa Jorden Bessastad

værende gamle Skolebygning m. v., have Hr. Stiftamtm.

og Deres Hbiærv., med Hensyn til, at Enkemadame

Thomsen, der hidtil har havt bemeldte Eiendom i Byg-

sel, har opsagt samme til Fardag næste Aar, i behgl.

Skrivelse af 5. f. M. udbedt Dem Ministeriets Resolution

med omgaaende Post paa, hvorledes der skal forholdes

med den omhandlede Jord, idet De blandt Andet have

bemærket, at der efter Deres Formening ikke kan være

Sporgsmaal om Andet, end enten at abandonere Byg-

ningen aldeles og bortbygsle Jorden til to Bonder, hvilket

dog vil medfore, at der efter kort Tids Forlob maa

opfores Beboelsesbygninger paa Gaarden med islandsk

Bygningsmaade, hvortil der formentlig idetmindste vil

medgaae ca. 500 Rd., eller ogsaa at istandsætte den

gamle Bygning saaledes, at den kunde afgive en pas-

sende Bolig for Sysselmanden for Gullbringa Syssel,

og derefter overdrage bemeldte Embedsmand Jorden

med Bolig til afgiftsfri Brug, imod at han vedligeholder

Bygningen, og at Jorden Thormofcsdalur, der hidtil har

været ham tilstaaet til afgiftsfri Brug, inddrages under

Gullbringa og Kjosar Syssels Jordegods-Administration.
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1859. Foranlediget heraf uudlader man ikke tjenstl. at

17. Oktbr. meddele, at da Reparationen af den gamle Skolebyg-

ning, hvis den skulde sættes saaledes istand, at den

kunde afgive passende Bolig for Sysselmanden, og

sammes aarlige Vedligeholdelse overtages af ham, efter

det senest hertil indsendte Overslag, vil medfore en

Udgift for Statskassen af ca. 2000 Rd., kan der efter

Ministeriets Formening aldeles ikke være Tale om at

foretage en saa storartet Istandsættelse af Byg-

ningen, saalænge det ikke er afgjort, om Eiendommen

for Fremtiden bor anvendes til Bolig for Sysselmanden,

og dette Sporgsmaal er endnu ikke afgjort og kan ikke

afgjores, forinden den nuværende Sysselmand har er-

klæret sig om, hvorvidt han maatte være villig til at

flytte til Bessastad, og i det Hele over Hensigtsmæssig-

heden af, at henlægge Sysselmandens Bopæl til en

Gaard, der ligger ca. Va Miil borte fra Handelspladsen

Havnefjord, som er bestemt til Opholdssted for ham,

og hvor hans Nærværelse formentlig ogsaa meget ofte

vil være nodvendig. Der er saaledes formentlig ikke

Andet at gjore for Oieblikket, end at soge Eiendom-

men bortleiet paa et kortere Aaremaal, t. Ex. 2 a 3

Aar, men Ministeriet finder det paa den anden Side

betænkeligt, ganske at abandonnere Bygningen, da den

dog vistnok endnu i lang Tid kan afgive en meget god

Bolig, naar de nodvendigste Reparationer paa Taget

og Vinduerne foretages, saaledes som af Mdm. Thom-

sen blev begjært i hendes med Deres Skrivelse af 2.

Decbr. f. A. hertil indsendte Andragende, og hvortil

der, efter det dengang indsendte summariske Overslag,

ikkun vilde udfordres en Sum af 350 Rd.

Idet Ministeriet derfor tjenstl. maatte anmode Hr.

Stiftamtm. og D. Hoiærv. om, behgl. at ville træffe de

i saa Henseende fornodne Foranstaltninger, skulde man

lige tjenstl. tilfoie, at man er sindet at henvende sig

til Rigsdagen om at erholde de til en saadan Repara-

tion nodvendige Pengemidler bevilgede, men for at
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dette kan opnaaes, raaa man være i Besiddelse af et 1859.

mere detailleret Overslag, end det, der hertil indsendtes"tC^TTT'G ' ' 17. Oktbr.
med Deres Skrivelse af 2. Decbr. f. A., og man maa

derfor anmode Dem om, snarest, og hvis det er muligt,

med Postskibet tilbage, at indsende det af Ministeriet

allerede i Skrivelse af 8. April d. A. forlangte Over-

slag over en saadan mindre Reparation, som om-

handlet.

lovrigt forventer man, at Stiftsøvrigheden vil lade

sig det være inagtpaaliggende, at faa Jorden bortbygslet

paa den for Statskassen fordeelagtigste Maade, hvorved

man ikke skal forbigaae at bemærke, at en saadan

Afgift, som hidtil er erlagt, maa ansees at være meget

for ringe i Forhold til Eiendonimens Godhed, i Sær-

deleshed naar der gives Udsigt til Boligens Istand-

sættelse. — Justitsministeriet den 17. Oktobr. 1859.

Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse i? oktbr

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang*.

Anvendelsen af Kelsalls Legat. Khavn den 17.

Oktobr. 1859 1
. — Original i Stiftamtmandens Archiv i

Reykjavik. — Islandsk: Tioindi um stj6rnarmålemi Islands

I, eS18

Ved at meddele Deres Yttringer om Anvendelsen

at' et Legat, der af nu afdode Charles Kelsall er

skjænket til Opforeisen af en Bibliotheksbygning for

Skolen (the College) i Reykjavik, har Hr. Stiftaintm.

og D. Hoiærv. i behgl. Skrivelse af 15. i f. M. ind-

stillet, at der for bemeldte Legat, der nu udgjor Lst.

838. 1. 1, opfores en Bygning, der maatte benyttes til

Opbevaring ikke blot af Skolens og Pastoralseminariets

Bibliotheker, men ogsaa af Stiftsbibliotheket, med en

Læsestue og Bolig for en Bibliothekar.

l ~) Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 30. Decbr

1859.
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17. Oktbr.
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Idet Ministeriet efter de af Dem oplyste Omstæn-

digheder, og navnlig med Hensyn til Skolebibliothekets

endnu temmelig begrændsede Omfang, finder at maatte

tiltræde den af Dem saaledes gjorte Indstilling, dog

med den nærmere Bestemmelse, at Stiftsbibliotheket

ikkun indrømmes Plads i den paatænkte Bygning ind-

til videre, saalænge en saadan Indrømmelse ikke

kommer i Collision med Skolebibliothekets Tarv, skulde

man tjenstl. anmode Dem om at lade affatte og der-

efter hertil at indsende saavel en Tegning af Bygningen,

som Overslag over de Omkostninger, som antages at

ville medgaae til sammes Opforelse. — Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 17. Oktbr. 1859.

24. Oktbr Kongelig Resolution ang. Opforelse af eu Kirke

paa Holsfjoll som Annex til Skinnastadir. Chri-

stiansborg den 24. Oktobr. 1859 1
. — isi. Forestiii.

og Resol. Protok. 1859, Nr. 41.

I Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Forestilling (D. G.

Monrad) af 21. Oktbr. bemærkes om denne Sag:

I et af Biskoppen over Island hertil indsendt og af hans

Erklæring ledsaget Andragende haveEierne af de paa de saakaldte

•'H61sfj(5li» eller »Neorifjoll* inden Thingb" Syssel beliggende 8

Gaarde, nemlig Grimstabir, Nyibær, H611, Grunclarh611, H61ssel,

Långavatn, Vioirh611 og Hvannstaoir, allerund. ansogt om:

1) at erholde Tilladelse til paa egen Bekostning at maatte

opbygge en Kirke med tilhørende Kirkegaard paa den af de

ovennævnte Gaarde, hvor den maatte ansees for at være bedst

situeret, og imod den Forpligtelse for Supplikanterne, at dens

Vedligeholdelse skal paahvile alle de paagjældende Jorder i

Forening
;

2) at Kirken strax, eller ved næste Vacance, bestemmes

som Annexkirke til Skinnastaoir, samt at det bestemmes, at der

sammesteds holdes Gudstjeneste hver femte Helligdag om Som-
meren, og een eller to Gange om Vinteren $

3) at Ligkjab for dem, som begraves ved Kirken, maa

*) Jevnf. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse til

Biskoppen over Island 24. Decbr. 1859.

/



Kgl. Resol. ang. en ny Kirke paa H61sfjbll. 687

tilfalde denne, og det, som maatte mangle til Dækning 1859.
af de aarlige Udgifter, udredes af Hovedkirkens Ind- 24. Oktbr.

tægter, og >
-

4) at den Tilladelse bortfalder, som alt er erhvervet til,

at Grimsta&ir og Nyibær maa henlægges til Modrudals Kirke.

Til Stotte for bemeldte Andragende have Supplikanterne

blandt Andet anfort, at det for Beboerne af H61sfjbll, der

indtager en Deel af den store Bjergstrækning, der adskiller

Osteriandet fra Nordlandet, og for Tiden have en Befolkning

af 85 Individer, er forbundet med de storste Besværligheder,

* at reise til deres nuværende Sognekirke paa Skinnastao, og <•

at dette endog er umuligt, undtagen i den korte Sommertid,

idet Veien, der gaaer over Fjelde, og har en Udstrækning af

5 å 7 Miil, ofte ikke er fremkommelig med Heste forend i

. Juni Maaned, samt at det har smertet dem dybt, ikkun saa

yderst sjeldent at kunne bivaane Gudstjenesten.

Andragendet er paa det Bedste anbefalet saavel af ved-

kommende Provst, som af Biskoppen, der i den Anledning

blandt Andet har yttret, at hvad der af Supplikanterne er

anfbrt angaaende de lokale Forhold, aldeles stemmer overeens

med Sandheden, samt at deres Begjæring, hvis Realisation er

forbunden med betydelige Opoflrelser, maa antages at være frem-

kaldt ved en dybt fblt religios Trang, hvorhos Biskoppen dog

med Hensyn til de enkelte Punkter i Andragendet har bemærket

FOlgende:

Da der ikke i Indstillingspunkterne er berbrt Anskaffelsen

af de behørige Ornamenter og Utensilier til Kirken, bbr herom

optages en nærmere Bestemmelse.

Forsaavidt der er ansb'gt om, at Kirken sanctioneres som

Annexkirke til Skinnastab, enten strax efter dens Opbyggelse

eller ved næste "Vacance, har Biskoppen gjort opmærksom paa,

at der vel Intet er til Hinder for, at det fbrste Alternativ tages

tilfblgc, idet den nuværende Præst til Skinnastab har erklæret

sig villig til at bestride de som Fblge af Kirkens Oprettelse

forbgede Embedsforretninger, men at det turde være mest pas-

sende hertil at fbie den nærmere Bestemmelse, at den om-
handlede Sanction fbrst meddeles efter at det ved en under

vedkommende Provsts Tilsyn afholdt og derefter til Biskoppen

indsendt Synsforretning behbrig er godtgjort, at Kirken fyldest-

gjbr de Fordringer, der bbr stilles til en Bygning, der er be-

stemt til at benyttes i det her tilsigtede Oiemed.

Biskoppen har endvidere forment, at Henlæggelsen af den
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1859. nye Kirke som Annex til Skinnastao Præstekald ikkun burde

24. Oktbr. Denyttes som midlertidig, da det paa Grund af de lokale For-

— hold vilde være det bnskeligste, at den senere kunde blive

henlagt som Annex til Mbdrudals Sogn, der er beliggende paa den

samme store Bjergstrækning, saasnart den i disse Egne stadig

voxende Folkemængde er tiltaget saa meget, at der af disse

to Sogne kan oprettes et nyt Pastorat.

Med Hensyn til det tredie Indstillingspunkt har Biskoppen

yttret, at samme formentligen er altfor ubestemt, idet det

ganske i Almindelighed gaaer ud paa, at det paa de aarlige

Udgifter Manglende udredes af Hovedkirkens Indtægter. Af

Andragendets bvrige Indhold sees det imidlertid, at Meningen

er den, at det Belbb, hvormed de aarlige Udgifter til Lys-
ning i Kirken og til Brod og Vi in overstige de Kirken

tiitaldende Ligkjbb, maa udredes af Hovedkirkens Indtægter,

og dette Deficit er af vedkommende Sognepræst anslaaet til

2 å 3 Rd. aarligj Biskoppen anseer det derfor rettest, at der

tilfb'ies den nærmere Bestemmelse, at Hovedkirkens aarlige

Tilskud ikke maa overstige 3 Rd., og endelig har Biskoppen

bemærket, at da den tidligere meddelte Tilladelse til ved ind-

træffende Vacance at henlægge to af de ovennævnte Gaarde,

Grimstaoir og Nyibær, til Mbdrudals Kirkesogn, af sig selv

vil bortfalde, saafremt det Ansbgte maatte blive bevilget, vil

det være overflødigt, saaledes som Supplikanterne under Nr. 4

have anholdt om, udtrykkelig at sætte denne Tilladelse ud af

Kraft.

Idet Ministeriet i det Væsentlige tiltræder de af Biskoppen

fremsatte Yttringer, bemærkes, at Andragendet forekommer

Ministeriet at være i det Hele taget saa naturligt og billigt,

at det ikke tager i Betænkning at anbefale samme til Bevil-

gelse. Der turde endog, skjbndt der kun er andraget paa, at

Gudstjenesten skal afholdes hver femte Helligdag, være An-

ledning til at træffe en saadan Bestemmelse, at Gudstjenesten

kunde blive afholdt noget hyppigere, men man har dog paa

den anden Side fundet det betænkeligt, navnlig af Hensyn til

den vedkommende Præst derved paaforte stbrre Uleilighed,

for Tiden derom at tage endelig Bestemmelse, hvorimod Mini-

steriet har troet, at det burde forbeholdes Biskoppen i Island,

efter derom at have indhentet Sognepræstens Erklæring, at

bestemme, at Gudstjenesten bliver at afholde hver fjerde Hel-

ligdag om Sommeren.

I Henhold hertil indstilles saaledes:
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1) at det maatte behage D. M. allern. at tillade 1859.

Bonderne paa »Holsfjolh, eller »Ne&rifjolI» i Thingo 24. Oktbr.

Syssel, at opfore paa en af deres Gaarde, som dertil
~^ -

af Biskoppen bestemmes, en Kirke med tilhorende

vel indhegnet Kirkegaard, Alt paa egen Bekostning

og med den Forpligtelse, at saavel Kirkens Vedlige-

holdelse, som Anskaffelsen af de fornodne Ornamenter

og Utensilier til samme, paahviler alle Jordeierne i

Forening;

2) at denne. Kirke indtil videre maa hen-

regnes til Skinnastao Præstekald som Annexkirke, fra

den Tid at den med tilhorende Kirkegaard er saa-

ledes fuldfort, at det ved en lovformelig Synsforretning

er godtgjort, at den iyldestgjor de Fordringer, som

der bor gjores til et saadant Hus, og at det paa-

lægges Præsten til Skinnastao, saalænge Kirken hen-

regnes til dette Kald, at afholde Gudstjeneste i samme

idetmindste hver femte Helligdag om Sommeren og

een eller to Gange om Vinteren, dog at det forbe-

holdes Biskoppen over Island heri at gjore den For-

andring, at Gudstjenesten afholdes hver fjerde Hellig-

dag om Sommeren;

3) at Ligkjob for dem, der begraves ved Kirken,

maa tilfalde denne, men at forsaavidt denne Indtægt

ikke kan strække til at dække Udgifterne for Lysning

i Kirken, Brod og Viin, det Manglende da maa ud-

redes af Skinnastafc Kirkes Indtægter, dog saaledes,

at dette Belob ikke overstiger 3 Rd. aarlig, og at

der iovrigt ikke fragaaer sidstnævnte Kirke Noget af

dens lovbestemte Indtægter af de her omhandlede

Gaarde eller deres Beboere.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingerne bifaldes. — Christiansborg den 24.

Oktobr. 1859.

XVII. B. 44
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsovrigheden

iT^ktbrT over Island, ang. Nord-Amtets Krav til Udbytte

af Stiftsbogtrykkeriet. Khavn den 31. Oktobr.

1859. — Original i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. Ikke

i Brevbogen.

Ved at fremsende vedlagte Andragende, hvori

Amtmand Havstein anholder om, at det maa afgjores

ad Rettens Vei, hvorvidt Nordamtet tilkommer *A al"

det islandske Stiftsbogtrykkeries aarlige Overskud, samt

om fri Proces i forste Instants til denne Sags Anlæg-

gelse, skulde man tjenstl. udbede sig Hr. Stiftamt-

mandens og Deres HSiærværdigheds Yttringer over

Sagen ved Bilagets Tilbagesendelse behgl. meddelte. —
Justitsministeriet den 31. Oktobr. 1859.

10. Novbr. General-Tolddirectoratets Circuiaire til samt-

lige Toldsteder i Monarchiet, ang. Skibs -Afgifter

af franske Lystfartoier. Khavn den 10. Novbr.

1859. — Original i Stifts-Archivet i Island.

• Ifolge derom mellem den kgl. danske og keiserl.

franske Regjering stedfunden Overeenskomst, ere franske

Undersaatters Lystfartoier i det danske Monarchies

Havne fritagne for Erlæggelse af de Statskassen tilflydende

Skibsafgifter (Skibsklarerings-Sportler herunder indbefat-

tede, men ikke Havneafgifter, forsaavidt saadanne efter de

almindelige Regler i vedkommende Havnetaxt overhovedet

ere at erlægge af Lystfartoier, danske eller fremmede), naar

bemeldte Fartoier ere forsynede med gyldige Beviislig-

heder, der godtgjore deres Egenskab som Lystfartoier,

dog kun under den Betingelse, at de afholde sig fra

ethvertsomhelst Handelsforetagende, og at de atter fore

alle de Personer tilbage, som de maatte have medbragt,

og som ved deres Ankomst her til Landet befandt sig

ombord. I Mangel af Opfyldelsen af fornævnte Be-

tingelser eller af en af disse, gaae franske Lystfartoier
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ind under de i Almindelighed gjældende Bestemmelser, 1859.

og blive altsaa samme Behandling underkastede, som 10. Novbr.

sædvanlige Handelsskibe.
—

-

Den samme Begunstigelse, hvilken iovrigt svarer

til, hvad der ifolge Circulairsamling Nr. s
/i846 tilkom-

mer danske Lystfartoier her i Landet, er omvendt og-

saa tilstaaet danske Undersaatters Lystfartoier i franske

Havne. .
; '

Til at godtgjore et Lystfartois Egenskab som saa-

dant, er det indtil videre tilstrækkeligt, at det er for-

synet med et Certificat, som her i Riget i Reglen

udstedes af vedkommende Toldsted, i hvis Distrikt

Fartoiet er hjemmehorende, men i Altona, paa Island

og Færoerne af Stedets Ovrighed. I Frankrig udfær-

diges Certificatet af vedkommende Ovrighedsperson

eller Toldofficiant, forsaavidt det ikke er udfærdiget af

en endnu hoiere Autoritet. Disse Certificater, som

udstedes af Toldstederne her i Landet i saadan Form,

som medfolgende Blanketter, der paa Reqvisition med-

deles af Generaltolddirectoratet, udvise, skulle inde-

holde Betegnelse af Lystfartoiets Art, og dets Be-

stemmelse som Lystfartoi, dets Navn, Drægtighed, Eier,

Hjemsted og Forer.

Skulde der i noget Tilfælde opstaae Tvivl om et

fransk Lystfartois Egenskab som saadant, t. Ex. hvis

en mindre betydelig formel Mangel maatte åndes ved

Certificatet, eller hvis Nogen af de med et saadant

Lystfartoi indkomne Personer af en eller anden Grund

ikke skulde blive igjen udfort med samme, bliver derom

at indberette hertil, og indtil Besked herfra kan er-

holdes, at handle efter bedste Skjonnende, men med

storste Humanitet, saa at unodvendigt Ophold for Ved-

kommende undgaaes. — General-Tolddirectoratet den

10. Novembr. 1859.

44*
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25. Novbr
; nedsatte Commission. Islands stiptamtshiisi 25.

tuerede Stiftamtmand Th. Jonasson, og trykt i Tidsskriftet

Hirbir III, 10—12. Til Commissionens Medlemmer udnævntes

Landphysikus Dr. J6n Hjaltalin, Assessor i Landsoverretten

Benedikt Sveinsson, Adjunkt H. Kr. Frioriksson, og Dyrlægerne

Teitur Finnbogason og Hansteen. Tfoindi um stj6rnarmålefni

Islands 1, 318-320; jevnf. tøébolf. XII, 5, 13.

Reglugjoro fyrir nefnd J)å i Reykjavik, sem

skipub er i fjårklåbamålinu, sarakvæmt bréfi logstjorans

af 17. Oktbr. 1859.

1. Nefndinni ber, eins og henni er bezt unnt, ab

halda vorb å [m, ao J)eim råbstofunum, sem |)egar er

buib ao gjora, til l)ess ab litryma og lækna fjårklåbann

og varna hans litbreibslu, verbi rækilega fylgt, og J>yki

J>ær i J)essu atribi ekki n6gu tryggjandi, eba eitthvab i

Jjeira of eba van, ber nefndinni ab bera upp um J)ab

ålit sitt og uppåstiingu, svo ur J)essu geti orbib bætt,

svo flj6tt sem verba må.

2. Nefndin lætur stiptamtinu og obrum hlutab-

eigendum, sem kynni leita alits og raba hennar vib-

vikjandi klabaveikinni og raebferb å henni, i té alit sitt

og uppåstiingur, eins og henni stendur frjålst fyrir, [)6

hun ekki sé til {)ess kvodd, ab leiba stiptamtsins og

annara hlutabeiganda athuga ab ollu J)vi, sem henni

raætti J)ykja betur fara og J)orf vera å, måli l>essu til

betri framkvæmdar, bæbi yfir hofub og i einstokum til-

fellum.

3. Nefndinni stendur frjalst fyrir, til [)ess fram-

kvæmdum hennar geti J)vi fljétar og greibar orbib fram-

gengt, ab snua ser beinlinis ab hlutabeigandi ylirvoldum

vibvikjandi [>eim skyrslum og upptysingum, sem henni

kynni I>ykja umvarbandi ab litvega og liggja innan

hennar verkahrings, og eins getur hun beinlinis låtio

hlutabeigendum i té [)ær råbleggingar og uppåstiingur,

sem henni mætti virbast hagfelldar og l>orf vera til, i ollu

[m, sem ab obru leyti ber undir abgjorbir hennar og ihlutun.

Novbr. 1859. Udfærdiget paa Islandsk af den consti-

i
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4. Jafnvel J)6
nefndarinnar verkahringur, eins og 1859.

nu stendur, einkum og ser i lagi nåi yfir suburamtib, 25- Novbr.

})ar sem fjårklåbinn nii er talinn horfinn ur norbur-

amtinu, og ekki heldur, svo kunnugt sé, lengur klåba-

vart i vesturamtinu, er t>ab [)6 sj alfsagt, ab nefndin, ef

svo mætti atvikast, ab klåbasykin aptur léti bera å ser,

einnig er skyld til, ab låta hlutabeigendum ålit sitt og

holl råb i te, l>egar })ess yrbi leitab, sem og, ef henni

mætti l)ykja åstæba til {)ess, ab fyrra bragbi låta hlut-

abeigendum i Ijosi, hvab henni mætti virbast hagfellt og

helzt tiltækilegt ab gjora, eptir sem målavextir standa

til; t>6
ber ab tilkynna J)ab stiptamtinu, hvab nefndin i

})vi efni hefir gjort og stiingib upp å, og ef måli skiptir

um mjog verulegar råbstafanir og framkvæmdir, ætlast

stiptamtib til, ab nefndin um t>vilik målefni beri sig

saraan vib £ab, svo stiptamtib yfir hofub jafnan hafi

yfirlit yfir, hvernig å målinu stendur.

5. Formabur nefndarinnar styrir abgjorbum hennar,
#

bobar fundi og åkvebur, hver mål skuli taka fyrir i

hvert skipti, og hefir eptirlit og umsjon meb J)vi, ab

målin siban se afgreidd samkvæmt J)vi, sem åkvebib

hefir verib i nefndinni, sem og meb J)vi, ab allt se

skilmerkilega b6kab i gjorbabok nefndarinnar.

6. Nefndin fær, sem slik, eigi laun fyrir starfa

sinn, en så kostnabur, sem leiba kynni af nefndarstorf-

unum, t. a. m. ab einhver nefndarmanna [)yrfti ab takast

ferb å hendur, sem og hæfileg sanngjorn })6knun til

nefndarskrifarans , verbur endurgoldinn eptir réttum

reikningi, sem 1)6 sé innsendur åbur en Finamfo-irifo

er litrunnib.

7. J>ar sem nefndin å vissan hått kemur i stab

hinna kominglegu erindisreka, flytur J)ab af sjålfu ser, ab

henni ber i gegnum stiptamtib ab gefa logstjoranum skyrslu

um athafnir sinar, })egar storfum hennar um sinn er

lokib vib litgongu næstkomandi Marzmånabar.

Islands stiptamtshusi 25. November 1859.

Th. Jénassen,

const.
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1859. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

liOjecta over Island, angaaende Forbryderes Transport til

Danmark. Khavn den 13. Decembr. 1859. —
Original-Aftryk i Stiftamts-Archivet i Reykjavik. Isl. Copieb.

(1858 og} 1859, Nr. 839. — Islandsk: Tioindi um stj6rnar-

målefni Islands I, 320—321.

Med Skrivelse af 1. i f. M. har den constituerede

Sysselmand i Gullbringu og Kjosar Sysseler hertil ind-

sendt en med Foreren af Skibet Ceres, N. Petersen,

affattet Personfragt- Contrakt om Overforeisen til Kjo-

benhavn af Tugthusfange Olafur Gislason og Forbedrings-

husfange Ingibjorg Arnadatter, hvorefter der er stipu-

leret i Fragt for hver af disse Fanger 35 Rd.

Da imidlertid Skippere, som afgaae fra Island til

Danmark, i Henhold til Reskript af 3. Mai 1816, ere

pligtige at medtage Forbrydere, hvis Modtagelse Øvrig-

heden forlanger, for en billig Betaling, der ved Reskr.

25. Septbr. s. A. er fastsat til 1 Rd. for hver Delin-

qvent hver Dag, Overfarten vedvarer, og da i nær-

værende Tilfælde Delinqventerne, ifolge den af Skip-

peren foreviste Logbog, ikkun have været ombord i

Skibet i 30 Dage, har Ministeriet ikke kunnet tilstaae

vedkommende Rheder en hoiere Betaling, end 60 Rd.,

for deres Overforelse.

Herom skulde man tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm.

behgl. at ville meddele vedkommende Sysselmand Un-

derretning, samt derhos betyde ham, at han for Frem-

tiden har at holde sig de ovennævnte Lovbestemmelser

efterrettelige. — Justitsministeriet den 13. Decbr. 1859.

24. Decbr. Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Opforelse af en

Kirke paa Holsfjoll. Khavn den 24. Decembr.

1859. Isl. Copiebog (1858 og) 1859, Nr. 848. — Is-

landsk: Tioindi um stj6rnarmålefni Islands, I, 321- 322.

Paa Ministeriets i Henhold til Deres Hoiærværdig-

heds Indstilling i behagel. Skrivelser af 14. Marts og
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3. August d. A. derom nedlagte allerund. Forestilling, 1859.

har det under 24. Oktbr. næstefter behaget H. M. Kongen 24^Decbr
allern. at bifalde:

1) at det tillades Bonderne paa HolsfjolJ . . . (see

kgl. Resol. 24. Oktbr. 1859) . . . Jordeierne i Forening.

2) at denne Kirke indtil videre maa henregnes . . .

. . . (see sammesteds) . . . hver fjerde Helligdag om

Sommeren.

3) at Ligkjob for dem, der begraves ved Kirken

. . . (see sammesteds) ... de heromhandlede Gaarde

eller deres Beboere.

Hvilket herved tjenstl. meddeles D. Hoiærv. til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 24. Decembr. 1859.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse so. Decb

til Stiftsøvrigheden over Island, ang. Bibliotheks-

Bygning for Skolen. Khavn den 30. Decembr.

1859. — Isl. Copieb. 0858 og) 1859, Nr. 860.

Forinden Videre foretages i Anledning af Hr. Stift-

amtmandens og Deres Hoiærværdigheds behgl. Skrivelse

af 29. Oktbr. sidsti., hvori De, paa dertil af Forstan-

deren for den geistlige Dannelses-Anstalt i Reykjavik

given Anleduing, have foreslaaet, at der i Forbindelse

med den Bibliotheksbygning, der agtes opfort for den

af Englænderen Charles Kelsall dertil skjænkede Kapital,

maatte indrettes det fornodne Lokale til Læseværelser

m. m. for bemeldte Dannelsesanstalt, skulde man tjenstl.

have Dem anmodet om, behgl. at ville foranledige, at

der ved den Tegning og Overslag, som ifolge Mini-

steriets Skrivelse af 17. Oktobr. sidsti. vil være at

indsende over den paatænkte Bibliotheksbygning, bliver

taget fornodent Hensyn til den her foreslaaede Ud-

videlse af bemeldte Bygning, og at der navnligen med-

deles et særligt Overslag over, hvad Omkostningerne

r.
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ved Udvidelsen antages at ville beløbe. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 30. Decembr,

1859.

Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet, ang. Understøt-

telse fra Universitetet til Lægestuderende fra

Island. Khavn den 31. Decembr. 1859. —
Isl. Copiebog (1858 og) 1859, Nr. 876. — Islandsk: Tf&.

um stj6rnarmålefni Islands I, 322—323.

Ved at fremsende den herhos tilbagefølgende, af

Consistorium tiltraadte yderligere Betænkning fra Be-

styrelsen for Communitetets og Regentsens Stipendie-

væsen, angaaende Anvendelse af 800 Rd. aarlig indtil

videre af Communitetets Kasse til 4 Stipendier paa

200 Rd. til Understøttelse for islandske Studerende,

som her ved Universitetet forberede sig til den medi-

cinsk-chirurgiske Embeds-Examen, hvilken Understøt-

telse forst vilde være at tilstaa de Vedkommende efter

endt Regentstid, og forøvrigt under de i Betænkningen

nærmere omhandlede Betingelser, har Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet, næst at bemærke, at

det er villigt til, under de af Consistorium foreslaaede

Betingelser og nærmere Regler for Understottelses-

Summens Anvendelse, at søge det fornødne Beløb til

dens Afholdelse bevilget, ved derom at stille et Æn-
dringsforslag til Finantsloven for Finantsaaret 1860—61,

i behgl. Skrivelse af 9. i d. M. begjært sig meddeelt

dette Ministeriums Yttringer over den omhandlede Deel

af Sagen.

Idet Ministeriet fuldkommen paaskjønner den Be-

redvillighed, hvormed saavel Consistorium som velbe-

meldte Ministerium selv er kommet Justitsministeriet

imøde i denne Sag, troer man dog at burde gjøre op-

mærksom paa, at saaledes som Forslaget nu er stillet,

vil det Tilfælde ikke sjelden indtræffe, at Understøttelsen
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enten aldeles ikke, eller i al Fald ikke i sit hele Om- 1859.

fang, vil blive benyttet, da det næppe kan forudsættes, 81. Decbr.

at der altid ere 4 islandske medicinske Studenter, som

efter endt Regentstid paa engang fortsætte deres Stu-

dium ved Universitetet. Da nu Justitsministeriet ved

det af samme fremsatte Forslag blandt Andet er gaaet

ud fra, at islandske Studenter, som paa Grund af

Fattigdom ikke havde nogen Udsigt til at opholde sig

ved Universitetet, vilde sættes i Stand dertil ved den

lovede Understottelse, men denne vil blive meget be-

tydelig indskrænket, naar Consistoriums Forslag tages

til Folge, og da Trangen til Læger i Island for Tiden

er saa stor, at der ere to Lægedistrikter ledige, hvoraf

det ene allerede har henstaaet vakant i henved to Aar,

uden at der er nogen Udsigt til at faa dem besatte,

maa man ansee det for onskeligt, at der af den om-

handlede Understottelse kunde, naar Omstændighederne

talte derfor, og navnligen naar der kun var een eller

to islandske medicinske Studerende, hvem samme kunde

tildeles, og disse vare trængende og værdige, uddeles

Portioner paa 250 Rd. og 300 Rd., saaledes at den

Paagjældende kunde erholde omtrent den samme Under-

stottelse, som han havde medens han nod Regents- og

Communitets-Beneficierne.

Af Hensyn hertil skulde man derfor tjenstl. hen-

stille, om ikke det paatænkte Ændringsforslag maatte

blive formuleret saaledes, at der ved samme ikke lægges

Hindring iveien for en saadan Anvendelse af den om-

handlede Sum, som ovenfor er antydet, under Forud-

sætning af, at Consistorium i sin Tid dertil meddeler sit

Samtykke. — Justitsministeriet den 31. Decembr. 1859.
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Aager, jevnf. Pengevæsenet, Rentefoden.

1857. 20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov
6. April 1855 om Rentefodens
Frigjoreise og Forandring af

Straffen for Aager).

1859. 27. Mai. Forordn, ang. Rentefodens Frigjo-

relse og Forandring af Straffen

for Aager (Lov 6. April 1855).

A C ad em i, see Universitetet.

Administration, Administratorer, see Jordeguds-

Administration.

Afgift S væsen et, see Handel og Skibsfart.

Agerdyrknings-Redskaber, see Landbovæsenet.

•

Akureyri (Ofjord), jevnf. Kj bosteder.

1857. 6. Januar. PI ak. ang. Oprettelsen af en Byg-
nings-Commissionpaa Akureyri.

— 21- Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Indretningen

af Politivæsenet paa Akureyri.

1858. 12. Mai. Justitsmin. Skriv. (N. og O.-Amt)
ang. Bygnings - Commissionen
paa Akureyri.

Althinget, jevnf. Forfatning, Lovgivning.

1857. 6. Januar. Forordn, ang. Forandring med Hen-
syn til Valgene til Althinget.

— 20. Mai. Justitsmin. Skriv, til den kgl. Com-
missarius, Amtmand Melsted,

ang. Udvidelse af nogle Lov-
bud til Island.
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1857. 27. Mai. Kgl. Bekjendtgjorelse ti! Althinget,

ang. Resultaterne af Thingets

Session 1855. (For. 6. Januar

1857 ang. Forandr, i Forordn.

8. Marts 1843 om Valgene til

Althinget.)

— 27. August, Bekjendtg. fra Stiftamtmanden over

Island, ang. Faareskabets Be-
handling i Sonder-Amtet (ud-

given som forelobig Lov i Hen-
hold til Justitsmin. Skrivelse

30. April 1857).
— 21. Novbr. Justitsmin. Skriv. 'ang. Udbetaling

til Amtmand Melsted, somCom-
missarius ved Althinget.

1858. 17. April. Justitsmin. Skriv. ang. danske Loves
Udvidelse til Island, navnlig

Thronfolgeloven.
— 1. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Valg til Al-

thinget.

1859. 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Forslag om Fore-
læggelse af Islands Budget for

Althinget, og om Udskrivning

til Flaaden af Island, m. m.
— 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forsommelse

ved Althingsvalg i Hunavatns
Syssel.

Amtmænd, jeonj. Embeder, Embedsmænd, Repartitionsfond.

1857. 21. Januar. Lov ang. Contoirholdspenge for Amt-
mændene og Landfogden paa
Island.

Amtsrepartitionsfond, see Repartitionsfond.

Apothck, Apothekere, see Medicinalvæsenet.

ArchiF, see Embeder, Embedsmænd.

Arrest, see Politivæsenet.

Appel, jevnf. Criminalvæsenet.

1858. 21. Juni. Justitsmin. Circ. (til Amtm. i Dan-
mark), ang. Appel i Criminal-
sager til de hoiere Instantser.

Arv og Skifte.

1859. 6. Mai Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af
nogle Lovbud til Island (Lov

*
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30. Novbr. 1857 om Ophævelse

af Daabens Nødvendighed som
Betingelse for Arveret; Lov
29. Decbr. s. A. om Forandring

i For. 21. Mai 1845; Lov 29.

Decbr. s. A. om CJvindens Myn-
dighed; Lov 30. Decbr. 1858
om Fallitboer m. v.).

Assurance.

1858. 19. Novbr. Justitsmin. forste Departem. Skriv.

ang. Reykjaviks Optagelse i

Brandforsikkringen for Konge-
rigets Kjbbsteder.

1859. 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Assurance
af Stiftsbogtrykkeriet i Rvik.

Bibelselskab.

1857. 13. Marts. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Understøttelse til det is-

landske Bibelselskab.

1859. 16. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Tilstaaelse

af Fragtfrihed med Postskibet

for nogle Bibler for det islandske

Bibelselskab.

Biskoppen, see Geistlighed, Pastoralserninariet, Skolen,

Skolevæsenet.

Brandforsikkring, see Assurance.

Budget, see Finantserne.

Bygnings-Commissioner, see Kjabsteder.

Bygsel, see Jordegods-Administration.

Bøger, Bogtrykkeri, Bibliothek m v.,

jevnf. Bibelselskab.

1857. 13. Marts. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Understottelse til det is-

landske Bibelselskab.

—
. 18. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Understot-

telse til Udgivelse af statistiske

Meddelelser, vedkommende Is-

land.

— 20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov
22. Febr. 1855, ang. Kund-
gjb'relser i Adresseavisen).
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13. April.

1859. 26. Febr.

— 6. Mai.

— 6. Mai.

9. Mai

1857. 30. Juni. Justitsinin. Skriv. ang. en ny Over-
sættelse af Levy's Lærebog for

Jordemodre.

1858. 13. Januar. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Oplysninger om Latinskolen

(Kelsalls Legat til Bibliothek).

Justitsmin. Skriv. ang. offentlig

Understottelse til Tidsskriftet

»Hirohft).

18. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forlagsretten

til Provst Thorlak Thorarinsons
:

Digte (Jjorlåkskver).

Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
om en ny Udgave af J6nsb6k.

Justitsmin. Skriv. ang. Assurance
af Stiftsbogtrykkeriet i Rvik.

Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov

29. Decbr. 1857).

Kirke- og Underviisningsmin. Skriv,

ang. (Kelsalls) testamentarisk

Gave til Latinskolens Biblio-

• thek i Reykjavik.

Justitsmin. Skriv. ang. Tilstaaelse

af Fragtfrihed med Postskibet

for nogle Bibler for det islandske

Bibelselskab.

Plak. ang. Bekjendtgjorelser i de

offentlige Tidender i Island (Lov

22. Febr. 1855).

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
1 sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (I, 1. Plak.

27. Mai 1859 ang. Bekjendtg.

i Bladene.)

27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af

nogle i Aarene 1855 og 1856
udkomne Love til Island (Lov

22. Febr. 1855).

Justitsmin. Skriv. ang. Uddeling af

et Skrift om Fiskerierne.

Justitsmin. Bekg. ang. Indrykkelse

af Bekjendtgjorelser i Bladet

»f)j6&61fur» (Plak. 27. Mai 1859).

13. Oktbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Understottelse til en lite-

rair Stiftelse paa Flato.

16. Mai.

27. Mai.

27. Mai.

- 28. Mai.

— 27. Juni.
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1859. 31. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Nord-Amtets
Krav til Udbytte af Stiftsbog-

trykkeriet.

— 30. Decbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Bibliotheks - Bygning for

Skolen.

Capitelstaxt,

jevnf. Geistlighcden, Jordegods-Administration, Kirker.

1857. 14. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra

Medio Mai 1857 til samme Tid

1858.
— 23. Febr. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel

og flere Sysseler, samt Byen
Reykjavik i Sonder-Amtet, fra

Medio Mai 1857 til samme Tid

1858.
— 23. Febr. Capitelstaxt for Vester- og Oster-

Skaptafelis Syssel i Sonder-
Amtet, fra Medio Mai 1857
til samme Tid 1858.

3. April. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Norder-Amtet,
fra Medio Mai 1857 til samme
Tid 1858.

— 3. April. Capitelstaxt for Oefjords og Thingbe
Sysseler i Norder-Amtet, fra

Medio Mai 1857 til samme Tid

1858.
— 3. April. Capitelstaxt for Nordermula og Son-

dermula Sysseler i Oster-Amtet,
fra Medio Mai 1857 til samme
Tid 1858.

^— 21. August. Justitsmin. Skriv, til Amtm. over

Nord- og Oster -Amtet, ang.

Honorar for at sætte Capitels-

taxten for dette Amt.
— 22. August. Justitsmin. Skriv, til Amtm. over

Vester-Amtet, ang. Honorar for

at sætte Capitelstaxten for

Amtet.
1858. 22. Febr. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder- Amtet,
fra Medio Mai 1858 til samme
Tid 1859.
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1858. 22. Febr. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe
Sysseler i Norder-Amtet, fra

Medio Mai 1858 til samme Tid

1859.

— 22. Febr. Capitelstaxt for Nordermula og Son-
dermula Sysseler i Oster- Amtet,

fra Medio Mai 1858 til samme
Tid 1859.

— 2. Marts. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel

og flere Sysseler, samt Byen
Reykjavik i Sonder-Amtet, fra

Medio Mai 1858 til samme Tid
;' !

1859. -
— 2. Marts. Capitelstaxt for Oster- og Vester-

Skaptafells Sysseler i Sonder-
Amtet, fra Medio Mai 1858 til

samme Tid 1859.

— 26. Marts. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra

Medio Mai 1858 til samme Tid
1859.

1859. 1. Marts. Capitelstaxt for Borgarfjords Syssel

og flere Sysseler, samt Byen
Reykjavik i Sonder- Amtet, fra

Medio Mai 1859 til samme Tid

1860.

— 1. Marts. Capitelstaxt for Oster- og Vester-

Skaptafells Sysseler i Sonder-
Amtet, fra Medio Mai 1859 til

samme Tid 1860.

7. Marts. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra

Medio Mai 1859 til samme Tid

1860.

— 15. Marts. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Norder-Amtet,
fra Medio Mai 1859 til samme
Tid 1860.

— 15. Marts. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe

Sysseler i Norder-Amtet, fra

Medio Mai 1859 til samme Tid

f ^;^-t|-
:

: % « ^1860:
*

"

\ ;
* _

'
;

'

— 15. Marts. Capitelstaxt for Nordermula og Son-
dermula Sysseler i Oster-Amtet,

fra Medio Mai 1859 til samme
Tid 1860.
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Gollekt (den almindelige islandske), jevnf. Kunst.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Sessionen 1855
(om Beretning vedkommende
Collektpengenes Status).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Beretning om Col-
lektpengenes Status siden 1797.

— 15. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Overforelse

af den islandske Collekt eller

Understøttelsesfond til Justits-

ministeriet.

1859. 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Opgjorelse af de

islandske Collektpenge.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (II, 6).

Commissarius, den kongelige, see Althinget, Forfatning.

Gommission, see Faar (Faareskab), Matrikel, Tyende.

Communalvæ s en, jevnf. Fattigvæsen, Kjbbsteder.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (Forberedelse af en ny
Communal-Anordning).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udkast til en Com-
munal-Anordning for Island.

— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Valg af

Borgerrepræsentanter i Rvik.
— 31. Decbr. Justitsmin. Skriv, til Stiftamtm. og

Amtmændene i Island, ang.

Indretn. af Communalyæsenet.
1858. 12. Mai. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)

ang. Bygnings - Commissionen
paa Akureyri.

1859. 26. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Betingelser

for Salg af Reykjavik Byes
Jorder.

Consulat.

1859. 20. April. Reskr. ang. Anerkjendelse af en

Viceconsul for Sverige og Norge.

Griminalvæsenet, jevnf. Politivæsenet, Retterne.

1858. 21. Juni. Justitsmin. Circ. ang. Appel i Cri-

minalsager til de hoiere In-

stantser.
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1858. 3. Septbr. Reskr. til Stiftamtm. over Island,

ang. Eftergivelse af Dodsstraf.

1859. 6. Mai. Justitsmia. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov

30. Novbr. 1857, ang. nærmere
Bestemmelser om Forbedrings-

hus-Arbeide).
— 13. August. Justitsmin. Skriv. ang. Nægtelse af

at afsone Riisstraf med Penge-
boder.

— 13. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forbryderes

Transport til Danmark.

Da ab, see Geistligheden.

Dampskibsfart.

Justitsmin. Skriv, til den kgl. Com-
missarius, Amtmand Melsted,

ang. Forslag om Dampskibsfart
til Island.

Justitsmin. Skriv. ang. Postdamp-
skibets Afgangstider.

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (Oprettelse

af regelmæssig Dampskibsfor-
bindelse mellem Kjobenhavn og
Island).

Domkirken paa Holum, see Kirker.

Domkirken i Skalholt, see Kirker.

Dyrlæger, jevnf. Faar, Faareavl, Faareskab.

1857. 23. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Opsendelse
af Dyrlæger til Island.

1858. 23. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Oplærelse af

islandske Veterinairer til Dyr-
læger for Island.

1859. 14. Septbr. Almindelige Regler, som indtil videre

skulle gjælde paa Island med
Hensyn til Behandling afFaare-
skabs-Sygdommen.

— 14. Septbr. Instrux for Dyrlægerne Hansteen og

Krause, udstedt af de kongel.

Commissairer, ang. deres Frem-
gangsmaade i Faareskabs-Sagen.

XVIL B. 45

1857. 2. Juni.

*

1858. 30. Juni.

1859. 27. Mai.
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1859. 17. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Nedsættelse

af en Commission til at lede

Faareskabs-Sagen.
— 25. Novbr. Stiftamt. Instrux for den i Faare-

, skabs-Sagen nedsatte Commis-
sion.

Embeder, Embedsmænd m. v.,

jevnf. Amtmænd, Geistligheden, Medicinalvæsenet, Stiftamt-

manden, Sysseler, Sysselmænd.

1857. 21. Januar. Lov ang. Contoirholdspenge for Amt-
mændene og Laudfogden paals-

land.

— 15. Febr. Lov om Udbetaling af Gager og

Lonninger i Finantsaaret 1857

—

1858.
— 20. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Anvendelse

af Finantslovens Bestemmelser.
— 27. Marts. Isl. Depart. Skriv, til Stiftamtm.,

ang. Laan til Reparation at"

hans Embedsbolig.
— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Session i 1855
(Attester for Prove i det is-

landske Sprog).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets An-
dragende om Læreanstalt for

vordende Jurister.

27. Mai. Kgl. Resol. ang. Prove i Islandsk

for vordende danskfodte Em-
bedsmænd.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Sysselmandens
Bopæl i Skaptafells Syssel.

— 16. Juni. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Attester om Kundskab i

det islandske Sprog for Ikke-

Islændere.
— 22. Juli. Isl. Depart. Circul. ang. nærmere

Specification af Indtægtspost-

erne i Sysselregnskaber.

24. August. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Opforelse af Embedsbolig for

Sysselmanden paa Vestmann-
oerne.

— 24. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Tilbagesen-

dere af ældre Protokoller til

Stiftamts- Archivet.
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1857. 29. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. schematiske
Oplysninger med Hensyn til

Ansogninger om Pension.
— 29. Decbr. Lov om Udbetaling af Gager og

Lonninger i Finantsaaret 1858
—1859.

— 31. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Bopæl for

Sysselmanden i Skagafjords

Syssel. •

1858. 23. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Sysselmandens
Bopæl i Skaptafells Syssel.

— 11. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Reise-Om-
kostninger for en Læge.

1859. 8. Febr. Justitsmin. Skriv, (til Stiftamtm.

over Island) ang. Finantslovens

Anvendelse.
— 26. Febr. Justitsmin. Skriv. (V. Amt) ang.

Afgiften af Isafjords Syssel.

— 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Oprettelse af en

Læreanstalt i Reykjavik for

vordende juridiske Embeds-
mænd.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udkast til Lov
om Lonninger for forskjellige

Embedsmænd paa Island.

27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhand-
linger i Sessionen 1857 (II, 8
Læreanstalt for vordende Ju-
rister).

— 9. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. forrige Stift-

amtmand Thodals Gravsted.

Enker, see Embeder, Embedsmænd m. v., Geistligheden,

Pensionsvæsenet.

Faar, Faareavl, Faareskab,
jevnf. Dyrlæger, Landbovæsenet.

1857. 13. Febr. Reglement ang. Behandling af de

af Skab befængte Faarebesæt-
ninger.

—
. 30. April. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger imod Skabsygdommen
blandt Faarene.

- 30. April. Justitsmin. Skriv, til Amtmanden
over Nord- og Oster-Amtet,
ang. Forholdsregler i Faare-

skabs-Sagen.

45*
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1857. 2. Mai. Isl. Depart. Skriv, til Stiftamtm.,

' ang. Brevsending til Nordlandet

(S 83 Anm.).
— 4. Juni. Stiftamtets Bekg. ang. Badning af

syge Faar ved de varme Kilder

ved Laugarnes.
— 11. Juni. Bekg. fra Amtmændene i Nord-

og Oster- samt Vester- Amtet,

ang. Foranstaltninger mod Ud-
t bredelse af Faareskab.

— 27. August. Bekg. fra Stiftamtm. over Island,

ang. Faareskabets Behandling

i Sonder-Amtet (Uddrag af Al-
thingets Lovudkast som fore-

lobig Lov).
— 27. August. Justitsmin. Skriv, til Amtm. over

N. og O. Amtet, ang. Foran-
staltninger imod Faareskab.

— 30. Septbr. Justitsmin. Gire. til Amtmændene i

'' Island, ang. Foranstaltninger

imod Skabsygdom paa Faarene.
— 5. Novbr. Circul. fra Stiftamtm. til Syssel-

mændene i Sonder-Amtet, ang.

Behandling af Faareskabssagen.
1858. 23. Januar. Det islandske Depart. Skriv. ang.

Anvendelsen af Lov om Tillægs-

bevilling 1857—1858 (Forskud

4000 Rd. i Anledning af Faare-
skab),

— 13. April. Justitsmin. Skriv. ang. offentlig Un-
derstøttelse til Tidsskr. » Hiroir »>

.

— 15. April. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger og Udgifter i Anledning
af Faareskabs-Sygdommen, især

i Sonder- Amtet.
— 15. April. Justitsmin. Skriv, til Amtmanden

over N. og O. Amtet, ang.

hans Fremgangsmaade i Faare-
skabs-Sagen.

— 15. April. Justitsmin. Skriv, til Amtmanden
over Vester-Amtet, ang. For-
holdsregler i Anledning af

Faareskabs-Sygdommen.
— 19. Mai. Justitsmin. Skriv, (til Stiftamtm.)

ang. Underretninger om Faare-
•skabs-Sygdommen.
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1858. 30. Juni. Justitsrain. Skriv. ang. Udgifter i

Anledning afFaareskabs-Sagen.

— 28. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udredelsen af Udgifter i An-
ledning af Faareskabs-Sagen.

— 29. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. en paatænkt
Collekt i Anledning af Faare-
skabs-Sygdommen.

—- 31. August. Betænkning fra det veterinaire Sund-
hedsraad til Indenrigsministeriet

om Faareskabs-Sagen (S. 367 —
374 Anra.).

— 3. Novbr. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Foranstaltninger i Faare-
skabs-Sagen.

— 3. Novbr. Justitsmin. Skriv. (V. Amt) ang.

Foranstaltninger i Henseende til

Faareskabs-Sygdommen.
— 3. Novbr. Justitsmin. Skriv. (Stiftamtm.) ang.

Foranstaltninger mod Skab-
Sygdommen paa Faarene.

— 8. Novbr. Justitsmin. Skriv. (Stiftamtm.) ang.

Foranstaltninger mod Faare-
skabs - Sygdommen i Sonder-
Amtet og Laan i den Anledning.

1859. 16. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. en af Apo-
thekeren i Reykjavik forlangt

Godtgjorelse for uafsatte Bade-
midler til Faar.

— 30. April. Justitsmin. Skriv. ang. Faareskabs-
Sygdommen paa Island og For-
anstaltninger imod samme.

— 27. Mai. Kgl. ResoL ang. Forholdsregler mod
Skabsygdommen blandt Faarene.

— 27. Mai. Kgl. Commissorium ang. Foranstalt-

ninger mod Skabsygdom blandt

Faarene.
— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (ang. Forslag

om Foranstaltningerimod Faare-
skab).

— 28. Ma\ Justitsmin. Skriv, til Amtmændene,
ang. Foranstaltn. mod Faare-
skabs-Sygdommen.



710 Register.

1859. 28. Mai. Justitsmin. Skriv, til de kgl. Coni-

missarier i Faareskabs-Sagen,
ang. deres Funktion og sammes
Udforelse.

— 20. Juni. Adresse til Islænderne fra de kgl.

Commissarier i Faareskabs-
Sagen, ang. Planen for deres

Virksomhed.
— 28. Juni. Stiftamts- Circulaire ang. Foranstalt-

ninger i Faareskabs-Sagen.
— 2. Juli. Stiftamts- Circ. ang. Udforeisen af

Curbade for Faarene.
— 4. Juli. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)

ang. Portofrihed for Penge-
sendelser (som Erstatning for

nedslagtede Faar) til Hunavatns
Syssel.

— 4. Juli. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. forlangt Erstatning for

nedslagtede Qvilder paa Klo-
stergods.

— 6. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Ophævelse
af Forbud mod Drift af Faar.

-r- 6. Juli. Justitsmin. Skriv, til Min. for Kirke-

og Underviisningsvæsenet, ang.

Erstatning for Qvilder paa de

offentlige Godser i Island.

— 13. Juli. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang*. Sagsogelse for Drift af

Faareflok fra Nordlandet, for

at undgaa Nedslagtning.

— 13. Juli. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Gjenindsættelse af Kirke -

qvilder paa Beneficiargodset.

— 14. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Indsættelse

af Faare-Qvilder istedetfor de
nedslagtede.

— 28. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Besværing
over Nedslagtning af Faar i

Hunavatns Syssel.

— 14. Septbr. Almindelige Regler, som indtil videre

skulle gjælde paa Island med
Hensyn til Behandling af Faare-
skabs-Sygdommen.

— 14. Septbr. Instrux for Dyrlægerne Hansteen og

Krause, udstedt af de kongel.

Commissairer, ang. deres Frem-
gangsmaade i Faareskabssagen.



Register 711

1859. 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Betaling til

Sysselmænd for deres Reiser i

Faareskabs-Sagen.
— 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

at betale Skades-Erstatning for

Nedslagtning af Faar af Amtets
Repartitionsfond.

- 17. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Nedsættelse

af en Commission til at lede

Faareskabs-Sagen.
— 17. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forholds-

regler i Anledning af Faare-
skabs-Sagen.

— 25. Novbr. Stiftamt. Instrux for den i Faare-
skabs-Sagen nedsatte Commis-
sion.

Fattigvæsenet.

1858. 23. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Dispute mel-
lem to Repper om Bekostning-
erne ved et Fattiglems Under-
holdning.

— 29. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Ret til Op-
hold i en Commune.

— 31. Mai. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Retten til at vinde For-
sorgelse i en Commune.

— 30. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Ret til For-
sorgelse i Laxardals Rep.

— 2. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. en Mands
Ret til Fattigforsorgelse.

Finantserne,

jevnf. Embeder, Embedsmænd, Jordebogskassen,

Pengevæsenet.

1857. 27. Febr. Isl. Depart. Skriv. ang. Fortegnelse

over uopsigelige Statsobliga-

tioner, hvis Renter udbetales

af Jordebogskassen.
— 4. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1857 til 31. Marts 1858.
— 4. Marts. Lov om Tillægsbevilling for Finants-

aaret 1856-1857.
— 20. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Anvendelse

af Finantslovens Bestemmelser.
— 27. Mai. Reskr. ang. OfFentliggjorelsen af

Statsbudget for Finantsaaret 1.

April 1857 til 31. Marts 1858.
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1857. 30. Mai.

— 1. Juni.

— 18. Septbr.

— 29. Decbr.

29. Decbr.

29. Decbr.

— 29. Decbr. Lov

1858. 23. Januar. Det

— 7. Juni.

— 13. Juni.

— 7. Oktbr.

— 30. Decbr.

— 30. Decbr.

1859. 8. Febr.

— 8. Febr.

Justitsmin. Skriv, til den kgl. Com-
missarius ved Althinget, Amt-
mand Melsted, ang. Forelæg-

gelse af en Sag om Althingets

Behandling af Budgettet, samt
om Udskrivning til Flaaden af

Island m. v.

Kgl. Resol. ang. Forslag om Al-
thingets Medvirkning ved Fast-

sættelsen af Islands Budget.

Reskr. ang. Bekjendtgj. af Stats-

regnskab fra 1. April 1856 til

31. Marts 1857.

Det isl. Depart. Skriv. ang. Ter-

minen for de islandske Regn-
skabers Afslutning.

Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1858 til 31. Marts 1859.

Lov om Tillægsbevilling for Finants-

aaret 1857-1858.
om Udbetaling af Gager og

Lonninger i Finantsaaret 1858
1859.

isl. Depart. Skriv. ang. An-
vendelsen af Lov om Tillægs-

bevilling 1857-1858. \ ,

Justitsmin. Skriv. ang. Mortification

af en bortkommen kgl. Obli-

gation.

Reskr. ang. Offentliggjorelsen af

Statsbudget for Aaret 1. April

1858 til 31. Marts 1859.

Reskr. ang. Offentliggørelse af Stats-

regnskab for Finantsaaret fra

1. April 1857 til 31. Marts 1858.

Finantslov for Finantsaaret fra 1.

April 1859 til 31. Marts 1860.

Lov om Tillægsbevilling for Finants-

aaret 1858—1859:
Det isl. Depart. Skriv, (til Stift-

amtm.) ang. Finantslovens An-
vendelse.

Det isl. Depart. Skriv, (til Stifts-

øvrigheden i Island) ang. Fi-

nantslovens Anvendelse.
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1859. 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Forslag om Fore-

læggelse af Islands Budget for

Althinget, og om Udskrivning

til Flaaden af Island m. m.
— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets Petition

om, at Umyndiges og offentlige

Stiftelsers Midler, som belobe

25 Rd. eller mere, antages til

Forrenteise i den kgl. Kasse.
— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (ang. Islands

Budget og Udskrivning til Flaa-

den; II, 11).
— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Oprettelse

af en Sparekasse i Reykjavik.
— 20. Septbr. Finantsmin. Bekg. ang. Indskriv-

ningsboger for uopsigelige Stats-

obligationer.

Fiskeri, jevnf. Handel og Skibsfart, Politivæsenet.

1857. 17. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. franske Fi-

skeres Voldsgjerninger i Vester-

Amtet.
— 9. Marts. Justitsmin. Skriv, til Amtm. over

Nord- og Oster- Amtet i Is-

land, ang. engelske Fiskeres

Uordener paa Grim so.

— 28. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. en paatænkt
engelsk Entreprise til at kjobe

Lax og tilberede samme paa
Island.

1. Juni. Kgl. Resol. ang. den franske Re-
gjeririgs Andragende om at til-

staaes en Station til Fiskvirk-

ning i Island.

— 2. Juni. Justitsmin. Skriv til den kgl. Com-
missarius, Amtmand Melsted,

ang. Meddelelse af kgl. Resol.

ang. den franske Regjerings

Andragende om Fiske- Station

(S. 161 Anm.).
18. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. KjobafLax

i Island og Udforsel til Ud-
landet.

#
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1857. 31. Decbr. Justitsniin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Undersøgelser om Klager
over engelske Fiskeres Uordener
(Note fra den engelske Minister

Buchanan 10. August 1857).
1858. 16. Febr. Justitsniin. Skriv. ang. Udforselen

af Fisk fra Island til Spanien.
— 13. Marts. Justitsniin. Skriv. ang. Opkjob af

i Lax og Handels-Borgerskab i

den Anledning.
— 22. Juni. Justitsniin. Skriv. ang. Uordener,

begaaede faf franske Fiskere i

Sonder-Mula Syssel.— 22. Juni. Justitsniin. Skriv. ang. Undersogelse

af engelske Fiskeres Excesser
paa Griuisey.

— 27. Juli. Justitsniin. Skriv. ang. Forsog til

Oprettelse af fransk Fiskevirk-

ningsplads i Island.
— 27. Juli. Justitsniin. Skriv. ang. Opsyn med

engelske og franske Fiskere.
— 15. Septbr. Justitsniin. Skriv. ang. franske Fi-

skeri-Anlæg paa Island (jevnf.

Uddr. S. 344 Anni.).
1859. 21. Febr. Justitsniin. Skriv. ang. Understøttelse

til Fiskeriernes Fremme.
— 26. Febr. Justitsniin. Skriv. ang. Fremgangs-

maaden med Hensyn til islandsk

Sopas for Fiskerskibe.— 26. Febr. Justitsniin. Skriv. ang. Betingelserne

for Fremmedes Bosætt. ilsland.
— 1,8. April. Justitsniin. Skriv, til Marineminist.,

ang. Sendelse af et Krigsskib

til Island.
— 18. April. Justitsniin. Circul. til Stiftanitm. og

Amtmændene i Island, ang. Af-
sendelse af et Krigsskib til

Beskyttelse for Fiskerierne.
— 18. April. Justitsniin. Skriv. ang. Fremmedes

Fiskerier ved Islands Kyster.
— 30. April. Marineminist. Instrux for Chef for

Briggen Ornen paa et Togt til

Island.
-— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets Be-

tænkning om Fremmedes Ad-
gang til at oprette Anlæg til

Fiskevirkning i Island m. m.
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1859. 27. Mai. KgL Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (ang. Frem-
medes Anlæg til Fiskeri i Is-

land).

— 28. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Uddeling af

et Skrift om Fiskerierne.

— 9. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Bestemmelse
af Territorialgrændsen til Soes.

— 27. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Territorial-

retten til Soes.

— 14. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Fremmedes
Fiskevirkning i Island.

— 14. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Fremmedes
Sildefiskeri i Island.

— 8. August. Justitsmin. Skriv. ang. den franske

Regjerings Onske om Opret-

telse af fransk Fiskeri-Anlæg
paa Dyrafjord.

Forfatning, jevnf. Althinget, Grundloven, Kongen.

1859. 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets Petition

om en ny Forfatning for Island.

— 27. Mai. KgL Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (II, 2 ang.

Forfatningslov for Island).

Forstrandsret

1858. 14. Septbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. den Skalholt Domkirke
forhen tilhorende Forstrand,

Fjoroungafjara.
— 24. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Eiendomsret

til Vrag, opdrevet paa For-
stranden ved Skumstabir.

1859. 17. August. Justitsmin. Skriv. ang. Proces om
nogle Forstrande i Skaptafells

Syssel.

Forsvarsvæse n, see Grimsey, Vestmannoerne.

ForsBrgelsespligt, see Fattigvæsenet.

Fødselsstiftelse, see Medicinalvæsenet.
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Geistligheden,

jevnf. Kirker, Pastoral-Semirmrier, Reykjavik, Skolen.

1858. 6. Mai. Justitsmin. Skriv, til Generalprocu-

reuren, ang. Sporgsmaal om
Katholikers Bosættelse paa
Seyfcisfjord.

— 10. Mai. Generalprocur. Betænkning ang. Re-
ligionsfrihedens Grændser i Is-

land (S. 320-322 Anni.).

— 19. Mai. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Bortgivelsen af Stokkseyri

og KaldaBarnes Præstekald.

1859. 23. Febr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Vestmanno Præstekald.
— 25. Febr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Salair for de præstelige

Forretninger ved Latinskolen.
— 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov
4. Marts 1857 om Daaben;
Lov 30. Novbr. 1857 ligeledes

;

Lov 29. Decbr. s. A.).

— 6. Mai. Kgl. Reso!. ang. Forelæggelse for

AltKinget af et Udkast til Plakat
om Forandring i Helligdags-

Anordningen.
— 16. Mai. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Tilladelse for en fransk

Geistlig at bosætte sig paa
Sey&isfjord.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (II, 4 For.

om Sondagens Helligholdelse

;

II, 5 om Stipendier ved Pa-
storal-Seminariet).

— 14. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Tilladelse

for en katholsk Geistlig at

/
bygge paa Sey&isfjord.

— 19. August. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Besættelse af Vestmanno
Præstekald.— 14. Oktbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Præstekaldenes Specilica-

tion og de deraf bestemte Con-
tributioner.
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Grimsey.

1857. 27. August. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger til Bedste for Gen
Grimsey i Ofjords Syssel.

1858. 22. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse •

af engelske Fiskeres Excesser
paa Grimsey.

— 22. Juni. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt),
hvorved Amtmandens Betænk-
ning onskes,* om Oen Grimsey
burde forsynes med Vaaben.

Grundloven, jevnf. Forfatning.

1858. 10. Mai. Generalprocureurens Betænkning ang.

Grundlovens Betydning i nogle

Punkter for Island (S. 320—
322 Anm.).

Handel og Skibsfart,

jevnf. Capitelstaxt, Consuler, Handelsteder, Kjobsteder, Maal

°é Vægt, Politivæsenet, Qvarantainc, SSpas.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (Plak. 24. Novbr. 1856,

ang. Udredelse af de til Iværk-
sættelse af Lov 15. April 1854
fornodne Udgifter; LovlG.Febr.
1856; Bekjendtg.28.Febr.1856

x om Sopas; Bekg. 2. April 1856
ang. Tillægs-Afgift; Bekg. 7.

Juli 1856, ang. franske Skibes

Frihed for Tillægs- Afgift; Be-
kjendtg. 19. Novbr. ang. Fribed

for Til iægs-Afgift for Konge-
riget Sicilierne; Plak. 27 Mai
om Ilandelsted ved Sauoarkrok).

— 16. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse

af de af brittiske Sofolk for-

mentlig begaaede Excesser i

Island.

— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Gebyrer for

Paategning af Skibspapirer.
— 2. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Behandlingen

af Skibe, som komme til Island

uden Sopas.
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1857. 18. Decbr.

1858. 16. Febr.

— 13. Marts.

6. Mai.

6. Mai.

— 9. Juni.

— 30. Juni.

— 6. Juli.

27. Juli.

— 8. Oktbr.

21. Oktbr.

5. Novbr.

— 20. Decbr.

1859. 16. Febr.

27. Mai.

9. Juli.

Justitsmin. Skriv, ang. Kjob afLax
i Island og Udforsel til Ud-
landet.

Justitsmin. Skriv. ang. Udforselen

af Fisk fra Island til Spanien.

Justitsmin. Skriv. ang. Opkjob af

Lax og Handels-Borgerskab i

den Anledning.

Justitsmin. Skriv. ang. Fortolkning

af Handelsloven om Afgift af

danske Skibe iUdenrigs-Havne.
Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)

ang. Tilstedeligheden af Spe-
kulant-Handel fra flere Skibe,

tilhprende samme Kjobmand.
Justitsmin. Skriv. (V. Amt) ang.

Overholdelse af Handelsloven.

Justitsmin. Skriv. ang. Erlæggelsen

af Havne-Afgifter i Reykjavik.

Justitsmin. Bekg. ang. Fritagelse

for Tillægs-Afgift i Island for

nederlandske Skibe.

Justitsmin. Skriv. ang. Forsog til

Oprettelse af fransk Fiskevirk-

ningsplads i Island.

Justitsmin. Bekg. ang. Fritagelse

for Tillægs-Afgift i Island for

portugisiske Skibe.

Justitsmin. Circul. til Amtmændene
i Island, hvorved Bekjendtg.

8. Oktbr. s. A. oversendes.

Justitsmin. Skriv. ang. Besværing
fra de faste Handlendes Side
over Spekulanthandelen.

Justitsmin. Skriv. ang. Skibsforeres

Eed.

Justitsmin. Skriv. ang. Forseelser

mod Handelslovene.
Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Forhandlinger
i Sessionen 1857 (Handelsloven

1854; I, 2. Plak. 27. Mai 1859,
ang. Indforelse af Lov 13. Sept.

1855).

Justitsmin. Skriv. ang. ulovligt Salg
af Iranske Dæksbaade.

i
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1859. 9. Juli. Justitsmil]. Skriv. ang. Underhand-
linger med Spanien om Tolden
paa Fisk.

— 14. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Varetrans-
port og Handel.

— 20.* August. Justitsmin. Skriv. ang. Korntilforsel

til Nordlandet.
— 20. August. Justitsmin. Skriv. ang. Indforsel al

Kornvarer til Snæfellsnæs Sys-
sel.

— 27. August. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Kornmangel hos Amtets
Indbyggere.

— 3. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Kornuddeling

i Snæfellsnæs Syssel.
— 13. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Laan til

.Indkjob af Korn for Hunavatns
Syssel.

— 24. Septbr. Patent for det danske Monarchi,
ang. en med Persien afsluttet

Venskabs- og Handels-Traktat.
— 11. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Laan til

Indkjob af Korn.
— 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. ulovmæssig

Handel af en Franskmand paa
Grundarfjord.

Handelsteder, jevnf. Kjbbsteder.

1857. 27. Mai. Plakat ang. Autorisation af et Han-
delsted ved Sauoarkrok.

Homdopathi, see Medicinalvæsenet.

Hospitaler, jevnf. Medicinalvæsenet.

1859. 9. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Ordning af

Hospitalernes Indtægter og
Regnskabsvæsen.

Hoiesteret, see Retterne.

lnstrux.

1857. 17. Marts, lnstrux for Bestyreren af Forret-

ningerne ved de Sofarendes Ud-
og Afmonstring i Kjobenhavn.

1859. 30. April. Marineministeriets lnstrux for Chefen

for Briggen Ornen paa et Togt

til Island.
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1859. 9. Mai. Justitsmin. Skriv, til Amtmændene
i Island, hvorved Instruxen for

Chefen for Krigsskibet sendes

- • v'
dem,-. 'Mt'^is^ %— 14. Septbr. Instrux for Dyrlægerne Hansteen og

Krause, udstedt af de kongel.

Commissairer, ang. deres Frem-
gangsmaade i Faareskabssagen.

— 25. Novbr. Stiftamts-Instrux for den i Faare-

skabs-Sagen nedsatte Commis-
sion.

Inventarium, Inventarii-Otviider, see Jordegods-Ad-

ministration, Kirker, Tiende.

Islandsk,

jevnf. Embeder, Embedsmænd, Forfatning, Lovgivning.

1857. 11. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. dansk Over-
sættelse af islandske Doku-
menter.

1859. 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Kongens Under-
skrift under Lovenes islandske

Text.
— 17. August. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Underviisning i islandsk

Ret.

Jénsbék.

1859. 26. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
en ny Udgave af Jonsbok.

Jordebog, see Matrikel.

Jordebogskas sen,

jev?if. Finantserne, Jordegods-Administration, Regnskabs-

væsenet. ;

1859. 24. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Anskaffelse

af en ildfast Jernpengekasse til

Jordebogskassens Opbevaring.

Jordemodervæsenet, see Medicinal væsenet.

Jordegods- Administration,
jevnf. Capitelstaxt, Geistlighedcn, Jordebogskassen, Kirker

(Klosterkirker), Landbovæsenet, Matrikel.

1857. 30. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Bortforpagt-

ning af Oen Lundey.
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1857. 17. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Andragende
om Salg af Jorderne paa Vest-
mann5erne.

1858. 23. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Rettergangs-

Sager, vedkommende Ombuds-
kasserne.

— 7. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Lon for en

dispenseret Administrator.
— 24. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Afgifts-

Lettelse for Leilændinger paa
Thykkvabæ og Kirkjubæ Klo-
sterjorder.

1859. 8. April. Justitsmin. Skriv. ang. Gaarden
Bessastads Reparation og even-
tuelle Salg.— 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Indhentelse af Al-
thingets Betænkning forend Salg

af offentlige Eiendomme be-
vilges.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger
i Sessionen 1857 (II, 11).— 4. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. forlangt Er-
statning for nedslagtede Qvilder

paa Klostergods.— 9. Juli. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Administrationen af Thing-
ore Kloster.

— 9. Juli. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. omsogt Lettelse i Afgifter.

— 9. Septbr. Kgl. Resol. ang. Afslag i Jord-

afgifter paa Godser i Vester-

Amtet.
— 15. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Godtgjorelse

til en Administrator for lave

Handelspriser.
— 17. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Gaarden

Bessastad og sammes Anvend-
else.

Jordtaxation, see Matrikel.

Justitsvæsenet, see Criminalvæsenet, Retterne.

Joder.

1857. 6. Januar. Plak. ang. fremmede Joders Adgang
til at opholde sig i Island (Lov
5. April 1850).

XVII. B. 46
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1857. 27. Mai. Kgl. 13ekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Ses-

sion 1855 (Plak. 6. Januar 1857
see ovenfor).

Katholiker.

1858. 6. Mai. Justitsmin. Skriv, til Generalprocu-

reuren, ang. Sporgsmaal om
Katholikers Bosættelse paa
Seybisfjord.

— 10. Mai. Generalprocur. Betænkning ang. Re-
ligionsfrihedens Grændser i Is-

land (S. 320—322 Anm.).

1859. 16. Mai. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Tilladelse for en fransk

Geistlig at bosætte sig paa
Seybisfjord.

— 14. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Tilladelse

for en katholsk Geistlig at

bygge paa Seybisfjord.

Kirker, jevnf. Geistligheden, Jordegods-Administration.

1857. 23. Marts. Kirke- og Underviisniugsmiu. Skriv.

ang. Oldsager fra Holum Dom-
kirke.

— 28. Marts. Justitsmin. Skriv, ang. Bekostningen

til Opforelse af en Kirke paa
Prestbakki i Skaptafells Syssel.

— 17. April. Kgl. Resol. (Skriv. 25. April) ang.

Nedlæggelse af Kirken paa
Eyjardalsaa og Mageskifte af

Præstegaarden med Halldor-

stabir.

— 15. Juni. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Forslag til Ordniug af

Kirkernes Gjældsforhold.
— 23. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Opforelse af

en ny Kirke paa Prestbakki i

Skaptafells Syssel.

1858. 13. Febr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Skjode paa Jorden Hllbar-

hiis til Reykjavik By (fra Helga-
fell Kirke).

— 6. August. Justitsmin. Skriv. ang. Udbetaling

af Bjarnanes Kirkes Behold-
"

' - ning.
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1858. 14. Septbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. den Skalholt Domkirke
forhen tilhorende Forstrand,

Fjorbungafjara.'

1859. 25. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Beregningen
af Kirketienden til Bjarnanes
Kirke.

— 25. Febr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Betingelserne for Ned-
læggelsen af Asgard Kirke i

Dala Syssel.
— 13. Juli. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Gjenindsættelse af Kirke-
qvilder paa Beneficiargodset.

— 17. August. Kgl. Resol. ang. Aflosning af Skal-

holt Kirkes Servituter.

— 20. August. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Forrenteise af en Skalholt

Kirke tilhorende Kapital.
— 24. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Opforelse af en

Kirke paa Holsfjoll, som An-
nex til Skinnastafcir.— 24. Decbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Opforelse af en Kirke paa
H61sfjoll.

Kjbbsteder,
jevnf. Akureyri, Communalvæsen, Handel og Skibsfart,

Handelsteder, Reykjavik, VestmannSerne.

1857. 6. Januar. Plak. ang. Oprettelsen af en Byg-
ningscommission paa Akureyri.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (Plak. 6. Januar ang. Op-
rettelsen af en Bygningscom-
mission paa Ofjords Handelsted).

1858. 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Katholikers Bosættelse paa
Seyfcisfjord.

— 10. Mai. Generalprocureurens Betænkn. ang.

Religionsfriheden i Island (S.

320-322 Anm.).
1859. 26. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Betingelserne

for Fremmedes Bosættelse i

Island.

13. April. Kgl. Resol. ang. Andragende om
Seyftisfjord som Handelsted.

46*
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1859. 27. Mai. Kg]. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af defs Forhandlinger

i Sessionen 1857 (II, 3 om
Seyoisfjord som Handelsted).

Kongen, Kongehuset m. v., jevnf. Forfatning.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (ang. Oversættelse og
Publikation af Thronfolgeloven

31. Juli 1853).
1858. 17. April. Justitsmin. Skriv. ang. danske Loves

Udvidelse til Island, navnlig

Thronfolgeloven.

1859. 4. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Thron-
folgeloven 31. Juli 1853).

Korntilforsel, Kornmangel, see Handel og Skibsfart.

Kunst.

1857. 11. Marts. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Kunstmaler-Elev.
1858. 15. Januar. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

to Kunstner-Elever fra Island.

1859. 8. Januar. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

en Kunstner-Elev.

Landbovæsenet,
jevnf. Capitelstaxt, Faar, Faareavl, Faareskab, Matrikel.

1857. 14. April. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Landvæsens-Elev fra Island.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

i 1855 (Oprettelse af Landbo-
skoler).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets Forslag

om Oprettelsen af et Land-
væsens-Institut.

— 27. August. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Foranstaltninger til Bedste

for Oen Grimsey i Ofjords

Syssel.

— 11. Novbr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

Landbrugs -Elever,

— 17. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Andragende
om Salg af Jorderne paa Vest-
mannøerne.
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1859. 6. Juli. Justitsrain. Skriv. ang. Opsendelse

af Plove til Borgarfjords Syssel.

17. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Sending af

Plove til Borgarfjords Syssel.

— 17. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Bevilling af

Laan til Borgarfjords og Gull-

bringa Sysseler.

Landfogden, see Finantserne, Jordebogskassen.

Landskyld, see Jordegods-Administration.

Landsoverretten i Island, see Retterne.

Latinskolen, see Skolen.

Legater, jevnf. Boger, Bogtrykkeri, Bibliothek, osv.

1858. 13. Januar. Kirke- og Underviisningsinin. Skriv.

ang. Oplysninger om Latin-

skolen i Reykjavik (Kelsalls

Legat).
— 4. Marts. Justitsmin. Skriv, til Stiftamtm. over

Island, ang. et paatænkt Legat
til Stiftelse af en Pigeskole i

Reykjavik.

1859. 9. Mai. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. (Kelsalls) testamentarisk

Gave til Latinskolens Bibliothek

i Reykjavik.
— 17. Oktbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Anvendelsen af Kelsalls

Legat.

Livrente- og Forsorgelses-Anstalten, see Pensions-

væsenet.

Lovgivning,

jevnf. Althinget, Embeder, Embedsmænd, Forfatning.

1857. 6. Januar. For. ang. Forandring med Hensyn
til Valgene til Althinget.

— 20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island.

— 22. Juli. Justitsmin. Circul. ang. aarlige Ind-

beretninger om thinglæste Lov-
bud i Sysselerne.

— 23. Decbr. Justitsmin. Skriv, til Generalprocu-

reuren, ang. Sporgsmaa et om
Loves Udvidelse til Island.

1858. 16. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Indsendelse

af Fortegnelse over publicerede

Love, m. m.
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1858. 17. April. Justitsrnin. Skriv. ang. danske Loves
Udvidelse til Island, navnlig

Thronfolgeloven.

— 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Fortolkning

af Handelsloven om Afgift af

danske Skibe i Udenrigs-Havne.
— 6. Mai. Justitsmin. Skriv, til Generalprocu-

reuren, ang. Sporgsmaal om
Katholikers Bosættelse paa
Seyoisfjord.—

' 10. Mai. Generalprocureurens Betænkn. ang.

Religionsfrihedens retlige For-
hold paa Island (S. 320—322
Anm.).

1859. 26. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
en ny Udgave af J6nsb6k.

— 4. Mai. Justitsmin. Skriv, til Finantsmin.,

ang. Udvidelse af nogle Lovbud
til Island.

— 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Kongens Under-
skrift under Lovenes islandske

Text.
— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1855 og 1856 ud-
komne Love til Island.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (at Kongen
vil herefter underskrive Lovenes
islandske Text, II, 1). .

— 9. Juli. Justitsmin. Skriv, til Indenrigsmin.,

ang. Formen for Patenter til

Island og Færoerne.
— • 17. August. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Uiiderviisning i islandsk

Ret.

Læ S te -Afgift, aee Handel og Skibsfart.

Maal Og Vægt, jepqf* Handel og Skibsfart.

1857. 7. Oktbr. Indenrigsmin. Bekg. (kgl. Resol. 18.

Septbr.) ang. Maal- og Vægt-
Redskaber.

1859. 9. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Maal- og

Vægt -Redskaber til Isafjords

Syssel.
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Matrikel.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (Udkast til en ny Ma-
trikul for Island).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. den nye Matrikel

for Island.

— 30. Mai. Justitsmin. Skriv, til den kgl. Coni-
missarius, Amtmand Melsted,

hvorved ham tilsendes Mate-
riale til Sagen om den nye
Matrikel for Island (S. 150—
151 Anni.).

1858. 12. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Anviisning

paa Udgifter til Matrikel-Com-
missionen.

1859. 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Forelæggelse for

Althinget af Udkast til en For-
ordn, ang. en ny Jordebog for

Island.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Forelæggelse for

Althinget af Udkast til en Plakat

om Refusion af Udgifterne ved
Jordtaxationen i Island.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (ang. Maale-
stok for Matrikelen).

— 30. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Tillægs-Ho-

norar for Jordtaxations - Com-
missionen i Island.

Medicinalvæsenet,

jevnf. Embeder, Embedsmamd m. v., Hospitaler, Qvaran-

taine, Veterinairer.

1857. 31. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger med Hensyn til hoinoo-

pathisk Lægepraxis i Island.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Session 1855
(Lægevæsenets bedre ludret-

ning paa Island).

— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. en ny Over-
sættelse af Levy's Lærebog for

Jordemodre.
— 1. Juli. Isl. Depart. Circul. ang. Tillæg til

Médicinaltaxten.
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1857. 4. Septbr. Regulativ for Helbredelses-Anstalten

for Sindssvage i Ostifterne med
Undtagelse af Kjobenhavn.

— 25. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Transport-

omkostninger for en Sindssvag.

— 14. Decbr. Justitsmin. Bekg. (kgl. Resol. 27.

Mai) ang. Indforeisen af ju-

steret Medicinalvægt til Brug
for Apothekere i Danmark.

1858. 16. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Fodsels-

Stiftelsen paa Vestmannoerne.
— 24. Marts. Det isl. Depart. Skriv, til Stiftaratm.

over Island, ang. Opsendelse

af chirurgiske Instrumenter til

Vestmannoerne.
— 11. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Reise-Om-

kostninger for en Læge.
— 23. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. midlertidig

Standsning af Fodsels- Stiftel-

sen paa Vestmannoerne.
— 8. Septbr. Justitsmin. Circul. til Amtmændene

i Island, ang. Oversendelse af

Medicinaltaxten.

1859. 9. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. bedre Ord-
ning af Hospitalernes Indtægter
og Regnskabsvæsen.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets Petition

om nogle Reformer i Medicinal-

væsenet.
— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (H, 9).— 9. Juli. Justitsmin. Circ. ang. Oversendelse

af Medicinaltaxten.
— 9. August. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

Reformer i Medicinalvæsenet.
— 31. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Understøt-

telse fra Universitetet til Læge-
studerende fra Island.

Mineralicr, jevnf. Svovel.

1857. 1. Juni. Kgl. Resol. ang. Undersogelse af

Mineralier i Sonder-Amtet.

Ministerierne, jevnf. Forfatning, Lovgivning.

1858. 12. Januar. Justitsmin. Bekg. (kgl. Resol. 8.

Januar) ang. Forretningernes
Fordeling under Ministeriet.
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1858. 26. Juli. Kgl. Kundgjorelse ang. Ophævelsen
af Ministeriet for Monarchiets
fælles indre Anliggender.

Mynt, Myntlov.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (Lov 10. Febr. 1854).
— 18. Juni. Finantsmin. Bekg. om Udprægning

af Halvskillinger i Bronce (kgl.

Resol. 23. Septbr. 1856, jfr.

Lov 4. Juni 1856).
1859. 4. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov
10. Febr. 1854, oin Forandring
af Myntbenævnelsen).

Obligationer, see Finantseme, Umyndige.

Oldsager.

1857. 23. Marts. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Oldsager fra Holura Dom-
kirke.

Pastoral-Seminariet,

jevnf. Geistligheden, Universitetet.

1859. 8. Febr. Det isl. Depart. Skriv, (til Stifts-

ovrigheden i Island) ang. Fi-

nantslovens Anvendelse.

Pasvæsenet, see Handel og Skibsfart, Stfpas.

Patent.

1859. 9. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Formen for

Patenter til Island og Fær-
:l\ 6erne. ~

-

Pengevæsenet, jevnf. Aager, Finantserne, Rentefoden.

1859. 27. Mai. Kgl, Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1855 og 1856 ud-
komne Love til Island (Lov 6.

April 1855).
— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultatet af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (I, 1. — Lov
2. April 1855 om de gamle
Rigsorter — II, 10).



730 Register.

Pensio nsvæsenet

1857. 29. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. schematiske

Oplysninger med Hensyn til An-
sogninger om Pension.

1858. 30. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Enkepension
for en senere fraskilt Hustru.

1859. 16. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Understot-

telse til en forhenværende Po-
litibetjent.

Plove, see Landbovæsenet.

Politivæsenet,

jevrtf, Akureyri, Fiskeri, Handel og Skibsfart, Qvarantaine,

Reykjavik, Sopas.

1857. 21. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Indretningen

af Politivæsenet paa Akureyri.
— 9. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Valget af en

Mand til Politibetjent og Ar-
restforvarer i Reykjavik.

— 16. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse

af de af brittiske Sofolk for-

mentlig begaaede Excesser i

Island.

— 20. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udredelses-
maaden af Lon for en ny an-
sat Politibetjent i Reykjavik.

1858. 31. August. Justitsmin. Skriv. ang. Reise-Om-
kostninger for en Politibetjent

til Reykjavik.

1859. 16. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Understøt-

telse til en forhenværende Po-
litibetjent.

— 6. Mai. Justitsmin. Skriv, til den kongel.

Cominissarius ved Althinget,

ang. Udvidelse af nogle Lovbud
til Island (Lov 21. Januar 1857).

— 13. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. en Politi-

betjent og Arrestforvarer i

Reykjavik.

Postvæsenet

1857. 7. April. Justitsmin. Skriv. ang. Ordningen
af Postskibets Toure til Island.

11. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag til

Reform af det islandske Post-
væsen.
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1857. 27. Mai.
(

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Session 1855
(Posttourenes Forogelse — For-
bindelse med det danske Post-
væsen).

— 13. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Plan til Ord-
ningen af det islandske Post-
væsen.

— 26. August. Justitsmin. Skriv, til Amtm. over

Nord- og Oster-Amtet, ang.

Postexpeditionen paa Akureyri.
— 27. August. Post-Convention mellem den kgl.

danske og den fyrstelig Thurn
og Taxisske Postbestyrelse.

• — 11. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Opkrævning
af Porto hos Adressater i Is-

land.

1858. 21. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Sendelse af

et Skib til Island i Anledning
af Postskibets Udeblivelse.

— 23. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Udgifter til

Extraposter.
— 29. Marts. Certeparti ang. Befragtning af Skrue-

dampskibet Arcturus som Post-
skib mellem Kjobenhavn, Fær-
oerne og Island.

— 31. Marts. Justitsmin. Skriv, til Stiftamtm. og

Amtmænd, i Island, ang. Be-
fragtning af Dampskibet Arc-
turus som Postskib.

— 6. Mai. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Postexpedition i Skaga-
fjords Syssel.

— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Postdamp-
skibets Afgangstider.

— 10. Oktbr. Finantsmin. Skriv. ang. en Plan til

Ordning af Postvæsenet i Is-

land.

1859. 30. April. Justitsmin. Skriv. ang. Forberedelse

til Reform af det islandske

Postvæsen.
— 30. April. Justitsmin. Skriv, til Amtmændene

og Landfogden, ang. Nedsæt-
telse af en Commission om
Postvæsenet (S. 448 Anm.).
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1859. 6. Mai. Justitsmin. Meddelelse om samme
til Commissarius, Amtm. Mel-
sted (S. 449 Anm.).

— 16. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Fragtfrihed

med Postskibet for nogle Bibler

for det islandske Bibelselskab.
— 4. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Portofrihed

for Pengesendelser til Huna-
vatns Syssel.

— 23. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Beregning

af Porto for islandsk Post over

England.

Proclamata, see Retterne.

Præstegaard, see Geistligheden.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden.

Præsteskole, see Pastoral-Seminariet.

Qv ak salve re, see Medicinalvæsenet.

Qvarantaine, jevnf. Handel og Skibsfart, Politivæsenet.

1857. 7. Marts. Justitsmin. Skriv, til Udenrigsmin.,

ang. Observations-Qvarantaine

i Island (S. 44 Anm.).
— 14. Marts. Justitsmin. Gire, ang. Qvarantaine

i Island.

Q, vilde r, see Faar, Jordegods-Administration.

Regnskabsvæsenet, see Finantserne, Jordebogskassen,

Jordegods-Administration, Sysseler, Sysselmænd.

1858. 16. April.

1857

Reiser i Island.

Justitsmin. Skriv, til Stiftamtm., ang.

Refusion af Udgifterne ved
Prinds Napoleons og Prinds

Wilhelm af Oraniens Ophold
paa Island i Sommeren 1856.

Rente, Rentefoden, jtøwi/. Pengevæsenet.

20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

. nogle Lovbud til Island (Lov

6. April 1855 om Rentefodens
Frigivelse og Forandring af Straf

for Aager).
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1859. 27. Mai. Forordn, ang. Rentefodens Frigjorelse

og Forandring af Straffen for

Aager (Lov 6. April 18*55).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1855 og 1856 ud-
komne Love til Island (Lov 6.

April 1855).

Rep, Reppenes Anliggender,

jevnf. Communalvæsenet, Fattigvæsenet.

1857. 11. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. dansk Over-
sættelse af islandske Doku-
menter.

Repartitionsfond.

1857. 20. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Udredelses-

maaden af Lon for en ny ansat

Politibetjent i Reykjavik.
— • 25. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Transport-

omkostninger for en Sindssvag.

1858. 25. Juni. Justitsminist. Skriv. ang. Betaling

for Skrivematerialier i Justits -

Sager ved Landsoverretten.

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Criminalvæsenet.

1857. 20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov
8. Marts 1856, hvorved det

paalægges Hoiesteret at angive

Grundene for dens Domme).
— 27. Mai. Kg). Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af Sessionen 1855
(ang. Ansættelse af Sagforere

ved Landsoverretten; — ang.

Oprettelse af en Læreanstalt

for vordende juridiske Embeds-
mænd i Island),

— 23. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag til

en Omordning af den islandske

Landsoverret.

1858. 19. Marts. Kgl. Resol. ang. Constitution af lov-

kyndige Sagforere ved Lands-
overretten.
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1858. 23. Marts. Justitsmil). Skriv. ang. Beskikkelse

af Prokuratorer ved Lands -

overretten,

— 21. Juni. Justitsmin. Circ. ang. Appel i Cri-

minalsager til de hoiere In-

stantser,

— 25. Juni. Justitsmin. Skriv. (N. og O. Amt)
ang. Betaling for Skrivemate-
rialier i Justitssager ved Lands-
overretten.

— 30. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Beskikkelse

af to Sagforere ved Landsover-
retten (S. 297 Anm.).

— 31. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. dansk Over-
sættelse afRetsakter fra Lands-
overretten.

— 9. Novbr. Justitsmin. Skriv. (V. Amt) ang.

Stævninger og Appel i Justits-

Sager.
— 31. Deebr. Justitsmin. Skriv. ang. Oversættelse

af Domsakter fra den islandske

Landsoverret.

1859. 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov
af 30. Novbr. 1857 om Pro-
clamata i Boer).

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1855 og 1856 ud-
komne Love til Island (Lov
8. Marts 1856 om Hoiesterets

Dommes Præmisser).
— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-

sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (I, 1 Lov 8.

Marts 1856; II, 7 om Proku-
ratorer ved Landsoverretten).

Reykjavik,

jevnf. Capitelstaxt, Communalvæsenet, Handel og Skibsfart,

Kjbbsteder, Politivæsenet, Skolen, Skolevæsenet.

1857. 15. April. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse

af Havnen ved Reykjavik.
— 9. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Valget af en

Mand til Politibetjent og Ar-
restforvarer i Reykjavik.
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1857. 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Thingets Session

1855 (Forberedelse af en Borne-
skole i Reykjavik).

— 30. Juni. Justitsuiin. Skriv. ang. Valg af Bor-
gerrepræsentanter i Reykjavik.

— 4. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Undersogelse

af Havnen ved Reykjavik.

1858. 13. Febr. Kirke- og Underviisnings inn. Skriv.

ang. Skjode paa Jorden Hli&ar-

hus til Reykjavik By.
— 4. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. et paatænkt

Legat til Stiftelse af en Pige-
skole i Reykjavik.

— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Erlæggelsen

af Havne-Afgifter i Reykjavik.

31. August. Justitsmin. Skriv. ang. Reise-Om-
kostninger for en Politibetjent

til Reykjavik.
— 19. Novbr. Justitsmin. 1. Depart. Skriv. ang.

Reykjaviks Optagelse i Brand-
forsikringen for Kongerigets
Kjobsteder.

1859. 26. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Betingelser

for Salg af Reykjavik Byes
Jorder.

— 6. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Assurance
af Stiftsbogtrykkeriet i Rvik.

— 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Oprettelse af en

Læreanstalt i Reykjavik for

vordende juridiske Embeds-
mænd.

— 27. Mai. Kg). Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhandlinger

i Sessionen 1857 (ang. Stiftelse

af Borneskole i Reykjavik).

— 30. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Oprettelse

af en Sparekasse i Reykjavik.
— 13. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. Behandling

af en Sag hos Byen Reykjaviks
Repræsentanter.

— 19. August. Justitsmin; Skriv. ang. Laan til

Reykjaviks Bykasse.

Rigsmynt, see Myntvæsenet, Pengevæsenet.

Schemata, see Statistik.
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Skabsygdom blandt Faarene, see Faar, Faareavl, Faare-

skab.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skiftevæsenet, see Arv og Skifte.

Skolen, Skolevæsenet m v.,

jevnf. Reykjavik, Pastoral-Seminariet.

1857. 27. Mai. Kgl. Bekjendtgjorelse til Althinget,

ang. Resultaterne af Thingets

Session 1855 (Forberedelse til

Borneskoles Oprettelse i Rvik).

1858. 13. Januar. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

\ ang. Oplysningerom Latinskolen

i Reykjavik.
— 23. Januar. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Finantsloven 1858—1859,
navnlig med Hensyn til Latin-

skolen.
— 4. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. et paatænkt

Legat til Stiftelse af en Pige-

skole i Reykjavik.

1859. 8. Pebr. Det isl. Depart. Skriv, (til Stifts-

Ovrigheden i Island) ang. Fi-

nantslovens Anvendelse.
— 25. Febr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Salair for de præstelige

Forretninger ved Latinskolen.
— 8. April. Justitsm. Skriv. ang. Gaarden Bessa-

stads Reparation og eventuelle

Salg.

— 9. Mai. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. testamentarisk Gave til

Latinskolens Bibliothek i Rvik.
— 17. Oktbr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Anvendelsen af Kelsalls

Legat.

Sparekasser, see Finantserne, Reykjavik.

Specification over Præstekaldene, see Geistligheden.

Spekulanthandlere, see Handel og Skibsfart.

Sportelvæsenet, see Handel og Skibsfart.
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Statistik, jevnf. Capitelstaxt.

1857. 18. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Understøt-

telse til Udgivelse af statistiske

Meddelelser, vedkommende Is-

land.
— 28. Marts. Justitsmin. Circul. ang. schematiske

Indberetninger fra Amtmændene
om Fattigvæsenets Tilstand.

— 5. Novbr. Circul. fra Stiftamtm. til Syssel-

mændene, ang. Behandling af

Faareskabs-Sagen (med Schema
til Tabel om Folketal og Faare-
nes Tilstand).

1859. 23. Febr. Justitsmin. Skriv, (til det isl. liter.

Selskab) ang. Forslag om Ind-

sendelse af Mandtalsboger.

Statsgjæld, see Finantserne.

Stiftamtmanden,
jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v., Reiser i Island.

1857. 24. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Tilbagesen-

delse af ældre Protokoller til

Stiftamts-Archivet.

Stiftelser, see Legater.

Stiftsbibliotheket, see Byger, Bogtrykkeri, Bibliothek

m. v.

Stiftsbogtrykkeriet, see Beger, Bogtrykkeri.

Svovel, jevnf. Mineralier.

1859. 2. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Svovlminerne
ved Myvatn.

Sysseler, Sysselmænd, see Embeder, Embedsmænd.

S6 fart, jevnf- Handel og Skibsfart, Såpas.

1857. 17. Marts. Instrux for Bestyreren af Forret-

ningerne ved de Sb'farendes

Ud- og Afmonstring i Kjoben-
havn.

— 9. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Tilkjobs-

Afgift af Skibe, der blive is-

landsk Eiendom.

Xfll li. 47



738 Register

1857. 20. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Lovbud til Island (Lov

13. Septbr. 1855 om Adgang
for danske Skibsforere til at

forhyre fremmede Sofolk).

1858. 29. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. Understøt-

telse til en Styrmands-Elev.
— 20. Decbr. Justitsmin. Skriv. ang. Skibsforeres

Eed.
1859. 27. Mai. Plak. ang. Tilladelse til at forbyre

fremmede Sofolk (LovT3. Sept.

1855).
— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

i Aarene 1855 og 1856 ud-
komne Love til Island (Lov
13. Septbr. 1855).

— 10. Novbr. General-Tolddirectoratets Circulaire,

ang. Skibs-Afgifter af franske

Lystfartoier.

S 5 p a S ,
,/ Handel og Skibsfart, Sbtart.

1858. 16. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Expedition

af Sopas.

1859. 26. Febr. Justitsmin. Skriv. (V. Amt) ang.

Betingelserne for Fremmedes
Bosættelse i Island.

Søterritoriet, see Fiskeri.

Tabe lier, see Statistik.

Tegning, Tegnelære, see Kunst.

Tølegraptø-Anlæg.

1857. 26. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Andragende
om Telegraph-Anlæg over Is-

land til Amerika.
1858. 22. Marts. Justitsmin. Skriv. ang. et paatænkt

Anlæg af en Telegraphlinie over
Island til Amerika.

1859. 5. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Concession
til Telegraph-Anlæg over Is-

land.

Testament, see Legater, Skolen.

ThronfBlgen, see Kongen m. v.

Tillægs-Afgift for fremmede Skibe, see Handel og

Skibsfart.
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Traktater.

1859. 24. Septbr. Patent for det danske Monarchi,

ang. en med Persien afsluttet

Venskabs- og Handels-Traktat.

Tyende.

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af Althingets Session

1855 (Udarbeidelse af Tyende-
lov for Island).

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhand-
linger i Sessionen 1857 (om
Tyendelov for Island, S. 571.

580).

Umyndige, jevnf. Finantserne, Jordebogskassen.

1859. 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Althingets Petition

om, at Umyndiges og offentlige

Stiftelsers Midler, som belobe

25 Rd. eller mere, antages til

Forrenteise i den kgl. Kasse.

— 27. Mai. Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhand-
linger i Sessionen 1857 (II, 10).

Understøttelsesfond for Island, see Collekt.

Universitetet.

1857. 1. August. Bekg. fra Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet (kgl.

Resol. 17. Juli) ang. en for-

andret Indretning af den al-

mindel. Forberedelses-Examen

ved Kjobenhavns Universitet.

— 1. August. Bekg. fra Ministeriet for Kirke-
og Underviisningsvæsenet (kgl.

Resol. 17. Juli) ang. en For-
andring i den i det provisoriske

Reglement indeholdte Bestem-
melse om det niathematiske

Cursus for Examinander i an-
vendt Naturvidenskab.

47*

1857. 27. Mai.

1859. 27. Mai.
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1857. 1. August. Bekg. fra Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet (kgl.

Resol. 17. Juli), ang. en for-

andret Indretning af Adgangs-
Examen i Mathematik ved den

poJytechniske Læreanstalt.

1858. 22. Januar. Bekg. fra Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet (kgl.

Resol. 16. Januar) ang. sær-

skilt Prove i Physik ved For-
beredelses-Exaraen.

Vaaben, Vaabenovelser, see Forsvarsvæsen.

Veivæsenet.

Bekg. til Althinget, ang. Resul-

tatet af Thingets Session 1855
(Udkast til Forordn, om Vei-
væsenet paa Island).

Kgl. Resol. ang. Forordning om
Veivæsenet paa Island.

Kgl. Resol. ang. Forelæggelse for

Althinget af Udkast til en For-
ordning om Veivæsenet i Is-

land.

Kgl. Bekg. til Althinget, ang. Re-
sultaterne af dets Forhand-
linger i Sessionen 1857 (For-

slag til en Forordning om Vei-
væsenet.

•

Vestmannoerne.

1857. 17. Novbr. Justitsmin. Skriv. ang. Andragende
om Salg af Jorderne paa Vest-
mannoerne.

1858. 16. Januar. Justitsmin. Skriv. ang. Fødsels-

stiftelsen paa VestmannOerne.
— 24. Marts. Det isl. Depart. Skriv. ang. Op-

sendelse af chirurgiske Instru-

menter til Ve&tmannoerne.
— 23. Juli. Justitsmin. Skriv. ang. midlertidig

Standsning af Fodsels-Stiftel-

sen paa Vestmannoerne.
— 29. Juli. Kgl. Resol. ang. Væbning paa Vest-

mannoerne.
— 10. August. Justitsmin. Skriv. ang. Væbnings-

gjenstande til Vestmannoerne.

1857. 27. Mai.

— 27. Mai.

1859. 27. Mai.

— 27. Mai.
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1859. 16. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Laan til

Thinghus-Bygning paa Vest-
niannoerne.

— 23. Febr. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Vestmanno Præstekald.
— 19. August. Kirke- og Underviisningsmin. Skriv.

ang. Besættelse af Vestmanno
Præstekald.

Veterinairer, see Dyrlæger, Faar, Faareskab.

Vrag, see Forstrandsret.

Vægt, see Maal og Vægt.
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